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โครงสร้างการจััดการ

การกำากับัดูแลกิจัการ

ความรับัผิิดชอบัต่่อสังคม	

การควบัคุมภายในและการบัริหารจััดการความเส่�ยง

รายการระหว่างกัน

ข้้อมูลทางการเงินท่�สำาคัญ

การวิเคราะห์และคำาอธิิบัายข้องฝ่่ายจััดการ

รายงานคณะกรรมการต่รวจัสอบั

รายงานความรับัผิิดชอบัข้องคณะกรรมการ	

ต่่อรายการทางการเงิน

รายงานข้องผิู้สอบับััญช่รับัอนุญาต่

งบัแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุ่ประกอบังบัการเงิน

สารจัากคณะกรรมการบัริษััท

คณะกรรมการบัริษััท

รายละเอ่ยดกรรมการบัริษััท

รายละเอ่ยดผิู้บัริหารและเลข้านุการบัริษััท

วิสัยทัศน์และพัันธิกิจั

สรุปข้้อมูลทางการเงิน

อัต่ราส่วนทางการเงิน

จัุดเด่นท่�สำาคัญข้องกลุ่มบัริษััทในปี	2563	

ความสำาเร็จัข้อง	CGH	ในปี	2563

นโยบัายและภาพัรวมการประกอบัธิุรกิจั

ข้้อมูลทั�วไปเเละข้้อมูลสำาคัญอ่�น

ลักษัณะการประกอบัธิุรกิจั

การบัริหารความเส่�ยงและปัจัจััยความเส่�ยง

ข้้อมูลหลักทรัพัย์และผิู้ถื่อหุ้น

1บริิษััท คัันทริ่� กริ๊�ป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กัดิ้ (มห�ชน)



สารจัากคณะกรรมการบัริษััท

ใน พ.ศ. 2563 บริษัิัท คันัทริ่� กร๊ิ�ป โฮลดิ้ิ �งส์ ์จำำ�กดัิ้ (มห�ชน) ไดิ้เ้ผชิญกบั 

คัว�มท้�ท�ยอย่�งท่�ไม่เคัยปริ�กฏม�ก่อนอันเน่�องจำ�กก�ริริะบ�ดิ้ 

ของไวริสั์โคัวิดิ้-19 แต่ใ่นท่�ส์ด๊ิ้ ณ ส์ิ �นป่ จำ�กงบก�ริเงินริวม บริษัิัทม่กำ�ไริ

ส์ท๊ธิิ 143 ล�้นบ�ท เพิ�มข้ �น 71.1% จำ�กป่ก่อน

ริ�ยไดิ้ร้ิวมป่ 2563 อย่่ท่� 1,418 ล�้นบ�ท เพิ�มข้ �น 28.7% เม่�อเท่ยบกบั

ป่ก่อนท่�ม่ริ�ยไดิ้ร้ิวม 1,102 ล�้นบ�ท ผลก�ริดิ้ำ�เนินง�นท่�พฒัน�ข้ �นม�

จำ�กธิร๊ิกิจำหลกัค่ัอ บริษัิัทหลกัทริพัย ์คันัทริ่� กร๊ิ�ป จำำ�กดัิ้ (มห�ชน) ท่�เต่ิบโต่

อย่�งต่่อเน่�องในธิ๊ริกิจำหลกัทริพัย ์ บริิษััทม่ส์่วนแบ่งกำ�ไริจำ�กเงินลงทน๊ 

ในบริิษััทริว่มเพิ�มข้ �นเป็น 60 ล�้นบ�ทจำ�ก 34 ล�้นบ�ท หริ่อเพิ�มข้ �น 

76.4% อนัเน่�องจำ�กผลก�ริดิ้ำ�เนินง�นของบริิษััทริว่มท่�ส์ง่ข้ �น ส์ ำ�หริบั 

คั�่ใชจ้ำ�่ยริวมของบริษัิัทเพิ�มข้ �นจำ�ก 1,019 ล�้นบ�ทเป็น 1,275 ล�้นบ�ท 

คัิดิ้เป็น 25.2% อันเน่�องจำ�กก�ริเพิ�มข้ �นของคั่�ต่อบแทนพนักง�น  

เเละคั่�ธิริริมเน่ยมและบริิก�ริ ท่�ปริบัต่วัส์ง่ข้ �นส์อดิ้คัลอ้งไปในทิศท�ง

เด่ิ้ยวกนักบัก�ริเพิ�มข้ �นของริ�ยไดิ้ค้ั�่น�ยหน�้จำ�กธิ๊ริกิจำหลกัทริพัย์

ในริะหว่�งป่  บริิ ษััทไดิ้้ทำ�ริ�ยก�ริซื้่ �อห๊้นบริิ ษััทค่ันเป็นจำำ�นวน 

331,378,200 ห๊น้ คัิดิ้เป็น 7.64% ของทน๊จำดิ้ทะเบ่ยน เน่�องจำ�กเป็น 

โอก�ส์ท่�ซ่ื้ �อห๊้นของบริิษััทค่ันในริ�คั�ต่ำ��ซื้้�งจำะช่วยส์่งเส์ริิมม่ลคั่�ใน

อน�คัต่ส์ำ�หริบัผ่ถ่้ือห๊น้

บริิษััทหลัักทริัพย์์คัันทริ่� กริ๊�ป จำำ�กัด (มห�ชน) (“CGS”)
ในป่ 2563 CGS ยงัคังขย�ยธิ๊ริกิจำอย่�งม่นยัส์ำ�คัญั ซื้้�งริบัร่ิถ้ื้งศกัยภ�พ

อย�่งเต่ม็ท่�จำ�กก�ริปริบัโคัริงส์ริ�้งท�งธิร๊ิกิจำและไดิ้ป้ริะโยชนจ์ำ�กโคัริงส์ริ�้ง

ต่น้ทน๊จำง้ทำ�ให ้ริ�ยไดิ้เ้พิ�มข้ �นจำ�ก 984 ล�้นบ�ท เป็น 1,293 ล�้นบ�ท 

เพิ�มข้ �น 31.4% โดิ้ยริ�ยไดิ้ห้ลกัม�จำ�กคั�่น�ยหน�้จำ�กธิ๊ริกิจำหลกัทริพัย ์

1,006 ล�้นบ�ท เพิ�มข้ �น 77.5% เม่�อเท่ยบกบัป่ก่อน ซื้้�งริ�ยไดิ้ม้�จำ�ก 

ริ�ยไดิ้ค้ั่�น�ยหน�้จำ�กส์ญัญ�ซ่ื้ �อข�ยล่วงหน�้จำำ�นวน 439 ล�้นบ�ท 

เพิ�มข้ �น 61.9% จำ�กป่ก่อน อย่�งไริก็ต่�มกำ�ไริจำ�กก�ริลงท๊นลดิ้ลง 

จำ�ก 148 ล�้นบ�ท เหล่อ 13 ล�้นบ�ท ลดิ้ลง -90.9% เน่�องจำ�กก�ริ 

ปริบัลดิ้มล่คั�่ของต่ริ�ส์�ริหน่� 170 ล�้นบ�ท เน่�องจำ�กห๊น้ก่ท่้�บริษัิัทลงทน๊

นั�นเข�้ส์่ภ่�วะข�ดิ้ส์ภ�พคัลอ่งอนัเน่�องจำ�กก�ริริะบ�ดิ้ของโคัวิดิ้-19

คั่�ใชจ้ำ่�ยของ CGS เพิ�มข้ �นจำ�ก 805 ล�้นบ�ทเป็น 1,170 ล�้นบ�ท   

คัิดิ้เป็นเพิ�มข้ �น 45.3% จำ�กป่ก่อน คั่�ต่อบแทนพนักง�น และ 

คั�่ธิริริมเน่ยมและบริกิ�ริเพิ�มข้ �น 252 ล�้นบ�ท เพิ�มข้ �น 43.7% ซื้้�งเป็นไป 

ในทิศท�งเด่ิ้ยวกันกับก�ริเพิ�มข้ �นของคั่�ต่อบแทนและส์่วนแบ่งจำ�ก 

คั�่น�ยหน�้ท่�ส์ง่ข้ �น

ในอน�คัต่คั�ดิ้ก�ริณ์ว่�อัต่ริ�ก�ริเติ่บโต่ของริ�ยไดิ้้จำะยังโดิ้ดิ้เดิ้่น 

ต่่อเน่�องอิงกับอตั่ริ�ก�ริเต่ิบโต่ของมล่คั่�ซ่ื้ �อข�ยของต่ล�ดิ้หลกัทริพัย ์

CGS ไดิ้้ใช้ม�ต่ริก�ริต่่�งๆ เพ่�อพัฒน�ปริับปร๊ิงปริะส์ิทธิิภ�พและ 

คัว�มส์�ม�ริถืในก�ริแข่งขนันำ�ม�ซื้้�งก�ริเต่ิบโต่ของธิ๊ริกิจำในภ�พริวม 

CGS เริิ�มลงทน๊นำ�ริะบบดิิ้จิำต่อลม�ปริบัใชท้ั�งในดิ้�้นก�ริลงทน๊ท่�จำะให้

ลก่คั�้ไดิ้เ้ข�้ถื้งเทคัโนโลย่และดิ้�้นง�นส์นบัส์นน๊เพ่�อเพิ�มปริะส์ิทธิิภ�พ

และส์นับส์น๊นใหบ้ริิษััทขย�ยไปส์่่ธิ๊ริกิจำใหม่โดิ้ยใชข้อ้มล่ท่�ม่อย่่ CGS  

คั�ดิ้ว่�จำะออกก�ริใหบ้ริิก�ริท่�หล�กหล�ยส์ำ�หริบัล่กคั�้ในป่ท่�จำะถื้งน่ � 

เพ่�อยกริะดิ้บัปริะส์บก�ริณล์ก่คั�้โดิ้ยริวม

เริ่ย์น ท่�นผู้้�ถืือห๊�น

บริิษััท ผู้�แดงอินดัสทริ่ จำำ�กัด (มห�ชน) (“PDI”)
ในป่ 2563 PDI ปริะก�ศก�ริเปล่�ยนแปลงธิ๊ริกิจำหลักซื้้�งม่ผลอย่�ง 

ม่นยัส์ำ�คัญัต่่อบริิษััท คันัทริ่� กร๊ิ�ป โฮลดิ้ิ �งส์ ์ จำำ�กดัิ้ (มห�ชน) เม่�อวนัท่� 

3 ธินัว�คัม พ.ศ. 2563 PDI ปริะก�ศแผนเข�้ซ่ื้ �อห๊น้ 51% ของโริงแริม

โฟริซ่์ื้ซื้ั�นส์ ์กร๊ิงเทพฯ ขน�ดิ้ 299 หอ้ง และโริงแริมคั�เพลล� กร๊ิงเทพฯ 

ขน�ดิ้ 101 หอ้ง ซื้้�งริ�ยก�ริดิ้งักล�่วไดิ้ร้ิบัก�ริอนม๊ตั่ิจำ�กผ่ถ่้ือห๊น้ในก�ริ

ปริะชม๊วิส์�มญัผ่ถ่้ือห๊น้เม่�อวนัท่� 1 กม๊ภ�พนัธิ ์พ.ศ. 2564 ซื้้�งก�ริเข�้ซ่ื้ �อ 

กิจำก�ริน่ �คั�ดิ้ว่�จำะจำบในไต่ริม�ส์ 2 ป่ 2564 ซื้้�งจำะทำ�ให ้ PDI เป็น

ผ่น้ ำ�ในธิ๊ริกิจำของปริะเทศไทยท่�ม่ 2 ส์ินทริพัยร์ิะดิ้บัโลกเพ่�อก�ริดิ้ำ�เนิน

ง�นและจำะก่อใหเ้กิดิ้ริ�ยไดิ้อ้ย่�งม่นัยยะในก�ลข�้งหน�้ นอกจำ�กน่�  

ช่วงต่น้ป่ 2563 บริิษััทไดิ้ซ่้ื้ �อท่�ดิ้ินเพ่�อก�ริพฒัน�ซื้้�งต่ั�งอย่่ใจำกล�งย่�น

ธิ๊ริกิจำในกร๊ิงเทพฯ โดิ้ยม่แผนจำะพัฒน�เป็นโริงแริมขน�ดิ้ 200 หอ้ง 

และคั�ดิ้ว่�จำะแลว้เส์ริจ็ำในป่ 2567 

เพ่�อส์นบัส์นน๊ก�ริขย�ยธิ๊ริกิจำ PDI ปริะก�ศเพิ�มทน๊โดิ้ยใหส้์ิทธิิผ่ถ่้ือห๊น้

เดิ้ิม (right offering) ในอตั่ริ� 1:1 (1 ห๊น้เดิ้ิมต่อ่ 1 ห๊น้ใหม่) โดิ้ยจำองซ่ื้ �อ

ห๊น้เพิ�มทน๊ใหม่ในริ�คั�พ�ริ ์ในกริณ่ท่�บริษัิัทคันัทริ่� กร๊ิ�ป โฮลดิ้ิ �งส์ ์จำำ�กดัิ้ 

(มห�ชน) ใชส้์ิทธิิจำองซื้่ �อห๊น้เพิ�มท๊นน่ � ซื้้�งม่คัว�มเป็นไปไดิ้ท่้�จำะทำ�ให้

ส์ดัิ้ส์ว่นก�ริลงทน๊ใน PDI ม�กกว�่ 25% และเป็นไปไดิ้ท่้�จำะริบัร่ิผ้ลก�ริ

ดิ้ำ�เนินง�นของ PDI ในฐ�นะเป็นบริษัิัทยอ่ยในงบก�ริเงินริวม ซื้้�งอ�จำจำะ 

ส์ง่ผลกริะทบท�งบญัช่ต่่อบริษัิัทคันัทริ่� กร๊ิ�ป โฮลดิ้ิ �งส์ ์ จำำ�กดัิ้ (มห�ชน) 

ในริะยะส์ั�นเน่�องจำะไดิ้ร้ิบัผลกริะทบจำ�กก�ริริวมผลดิ้ำ�เนินง�นของธิร๊ิกิจำ 

โริงแริมจำ�กส์ถื�นก�ริณ์แพริ่ริะบ�ดิ้ของโคัวิดิ้-19 อย่�งไริก็ต่�ม  

คัว�มแข็งแกริง่ของส์ินทริพัยแ์ละมม๊มองริะยะย�วท�งธิ๊ริกิจำ ท�้ยท่�ส์ด๊ิ้

ธิ๊ริกิจำจำะฟ่�นต่ัวและกล�ยเป็นส์ินทริพัยท่์�ไม่ส์�ม�ริถืห�ม�ทดิ้แทนไดิ้ ้

ซื้้�งส์ริ�้งกริะแส์เงินส์ดิ้ใหบ้ริษัิัทต่อ่ไป

บริิษััทหลัักทริัพย์์จำัดก�ริกองท๊นเอ็มเอฟซีี จำำ�กัด (มห�ชน) (“MFC”)
ส์ำ�หริบัผลก�ริดิ้ำ�เนินง�นปริะจำำ�ป่ MFC ม่กำ�ไริส์ท๊ธิิ 148.1 ล�้นบ�ท 

เพิ�มข้ �น 17.7 ล�้นบ�ท คัิดิ้เป็น 13.5% จำ�กป่ก่อน ม่มม๊มองเชิงบวก

อย่�งม�กจำ�กท่มบริิห�ริใหม่ท่�เข�้ม�ปริบัปร๊ิงในหล�ยส์่วนของธิ๊ริกิจำ 

ในป่ 2563 MFC ม่ริ�ยไดิ้ค้ั่�ธิริริมเน่ยมและบริิก�ริซื้้�งเป็นริ�ยไดิ้ห้ลกั

เพิ�มข้ �นเป็น 885 ล�้นบ�ท เพิ�มข้ �น 1.3% เม่�อเท่ยบกบัป่ก่อน ซื้้�งส์ง่ส์ด๊ิ้ 

ในริอบ 7 ป่ แมว้่�จำะม่เหต่ห๊ล�ยอย่�งในช่วงก�ริริะบ�ดิ้ของโคัวิดิ้-19 

โดิ้ย ณ ส์ิ �นป่ 2563 MFC ม่ส์ินทริพัยภ์�ยใต่ก้�ริบริหิ�ริจำำ�นวน 405,939 

ล�้นบ�ท ซื้้�งเป็นอนัดิ้บั 7 ในอต๊่ส์�หกริริม

บริิษััท คันัทริ่� กร๊ิ�ป โฮลดิิ้ �งส์ ์ จำำ�กัดิ้ (มห�ชน) คั�ดิ้หวงัว่�ป่ 2564 น่ � 

จำะเป็นป่ท่�แข็งแกริ่งส์ ำ�หริับบริิษััท ส์ิ�งท่�ริิเริิ�มในหล�ยอย่�งท่�เกิดิ้ข้ �น 

ในริะหว่�งป่จำะปริบัปร๊ิงปริะส์ิทธิิภ�พก�ริดิ้ำ�เนินง�น ลดิ้คัว�มเส์่�ยง  

และพฒัน�ผลดิ้ำ�เนินง�นในธิ๊ริกิจำของเริ�ม�กข้ �นกว�่ป่ท่�ผ่�นม� บริษัิัท

จำะอย่่ในแนวท�งท่�ต่ริะหนักถื้งเป้�หม�ยท่�จำะทำ�ให้กล๊่มของบริิษััท 

ในเคัริอ่ส์ริ�้งกริะแส์เงินส์ดิ้ใหแ้ก่บริษัิัทอย่�งแข็งแกริง่

ในน�มของคัณะกริริมก�ริบริิษััท เริ�ต่อ้งขอขอบคั๊ณผ่ม่้ส์่วนไดิ้เ้ส์่ย  

ท่�นผ่ถ่้ือห๊น้ทก๊ท่�นท่�ใหก้�ริส์นบัส์นน๊ม�โดิ้ยต่ลอดิ้ เริ�จำะยงัคังลงทน๊

และดิ้ำ�เนินง�นอย่�งแข็งขนัเพ่�อส์ริ�้งผลต่อบแทนส์ง่ส์ด๊ิ้ใหแ้ก่ผ่ม่้ส์่วน

ไดิ้เ้ส์่ย  และท่�นผ่ถ่้ือห๊น้ทก๊ท่�น

2 รายงานประจำำาปี 2563



นายสดาวุธิ	เต่ชะอุบัล
ประธิานกรรมการ	เเละประธิานกรรมการบัริหาร

นายทอมม่�	เต่ชะอุบัล
กรรมการ	เเละประธิานเจั้าหน้าท่�บัริหาร

3บริิษััท คัันทริ่� กริ๊�ป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กัดิ้ (มห�ชน)



คณะกรรมการบัริษััท

ประธิานกรรมการ	และประธิานกรรมการบัริหาร กรรมการ	เเละประธิานเจั้าหน้าท่�บัริหาร

รองประธิานกรรมการ กรรมการอิสระ

นายสดาวุธิ	เต่ชะอุบัล นายทอมม่�		เต่ชะอุบัล

นายสุรพัล	ข้วัญใจัธิัญญา นายเดช		นำาศิริกุล

01

02

03

04

4 รายงานประจำำาปี 2563



กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการ

นางจัิต่รมณ่		สุวรรณพัูล

นายนิพันธิ์	วิสิษัฐยุทธิศาสต่ร์

พัลต่ำารวจัเอก	วีรพังษั์	ช่�นภักด่

นางสาวจัุฬารัต่น์	สุธิ่ธิร

นายพัิสุทธิิ์		วิริยะเมต่ต่ากุล
กรรมการ

05

06

07

08

09

5บริิษััท คัันทริ่� กริ๊�ป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กัดิ้ (มห�ชน)



รายละเอ่ยด
กรรมการบัริษััท

นายสดาวุธิ	เต่ชะอุบัล
ประธิานกรรมการ		
และประธิานกรรมการบัริหาร

อ�ย์๊ (ปี)  68 

ตำำ�เเหน่งปัจำจำุบัน

• ปริะธิ�นกริริมก�ริ และปริะธิ�น 

 กริริมก�ริบริหิ�ริ (เเต่ง่ต่ั�งเม่�อ 15   

 พฤษัภ�คัม 2557

สัดส่วนในก�ริถืือห๊�นบริิษััท (%)

• 1.27%

คัว�มสัมพันธ์์ท�งคัริอบคัริัวริะหว่�งผู้้�บริิห�ริ

•   บดิิ้�ของ น�ยทอมม่� เต่ชะอบ๊ล  

 (ปริะธิ�นเจำ�้หน�้ท่�บริหิ�ริ) 

คั๊ณว๊ฒิิก�ริศึึกษั�ส้งส๊ด

•  บณัฑิิต่กิต่ต่มิศกัดิ้ิ� (บริหิ�ริธิร๊ิกิจำ)   

 มห�วิทย�ลยัเคันชิงต่นั แคัลฟิอริเ์น่ย   

 ปริะเทศส์หริฐัอเมริกิ� 

• ปริะก�ศน่ยบตั่ริ (ดิ้�้นก�ริคั�้) โริงเริย่น  

 เดิ้วิดิ้ส์ ์ไบริต่ต์่นั ส์หริ�ชอ�ณ�จำกัริ 

• ศิลปศ�ส์ต่ริบณัฑิิต่ (ริฐัศ�ส์ต่ริ)์   

 มห�วิทย�ลยัริ�มคัำ�แหง

ปริะวัตำิก�ริอบริมหลัักส้ตำริของสม�คัมส่งเสริิมสถื�บันกริริมก�ริบริิษััทไทย์ (IOD)

• หลกัส์ต่่ริ DAP Program (ร๊ิน่ท่� 66/2550) 

• หลกัส์ต่่ริ CGI Program (ร๊ิน่ท่� 14/2559)

ปริะวัตำิก�ริอบริมหลัักส้ตำริอื�น

• หลกัส์ต่่ริผ่บ้ริหิ�ริริะดิ้บัส์ง่ ส์ถื�บนัวิทย�ก�ริต่ล�ดิ้ทน๊ (วต่ท.) ร๊ิน่ท่� 12/2554 

• หลกัส์ต่่ริผ่บ้ริหิ�ริริะดิ้บัส์ง่ ดิ้�้นวิทย�ก�ริพลงัง�น ส์ถื�บนัวิทย�ก�ริพลงัง�น  

 (วพน.) ร๊ิน่ท่� 7/2559 

• หลกัส์ต่่ริ Global Business Leaders (GBL) (ร๊ิน่ท่� 2/2560) ส์ถื�บนั Lead  

 Business Institute  

• หลกัส์ต่่ริ วิทย�ก�ริก�ริจำดัิ้ก�ริส์ำ�หริบันกับริหิ�ริริะดิ้บัส์ง่ ส์ถื�บนับณัฑิิต่ 

 พฒันบริหิ�ริศ�ส์ต่ริ ์(วบส์.) ร๊ิน่ท่� 3/2562

ปริะวัตำิก�ริทำ�ง�น ปริะสบก�ริณ์ก�ริทำ�ง�นในริะย์ะเวลั� 5 ปีย์�อนหลััง 

• ดำ�ริงตำำ�แหน่งกริริมก�ริในบริิษััทที�จำดทะเบีย์นในตำลั�ดหลัักทริัพย์์ฯ 3 แห่ง

พ.ย. 2562 - ปัจำจำบ๊นั กริริมก�ริส์ริริห�เเละพิจำ�ริณ�คั�่ต่อบเเทน

  บมจำ. ผ�แดิ้งอินดิ้สั์ทริ่

20 ธิ.คั. 2562 -  ริกัษั�ก�ริกริริมก�ริผ่จ้ำดัิ้ก�ริ   

ก.พ. 2564 บมจำ. หลกัทริพัยจ์ำดัิ้ก�ริกองทน๊ เอม็เอฟซ่ื้  

2558 - ปัจำจำบ๊นั กริริมก�ริ และปริะธิ�นคัณะกริริมก�ริบริหิ�ริ   

  บมจำ. ผ�แดิ้งอินดิ้สั์ทริ ่ 

2557 -  ปัจำจำบ๊นั ปริะธิ�นกริริมก�ริ และปริะธิ�นกริริมก�ริบริหิ�ริ 

  บมจำ. คันัทริ่� กร๊ิ�ป โฮลดิ้ิ �งส์ ์ 

2555 - ปัจำจำบ๊นั กริริมก�ริ และปริะธิ�นคัณะกริริมก�ริบริหิ�ริ   

  บมจำ. หลกัทริพัยจ์ำดัิ้ก�ริกองทน๊ เอม็เอฟซ่ื้

• ดำ�ริงตำำ�แหน่งกริริมก�ริในบริิษััทที�ไม่ได�จำดทะเบีย์นในตำลั�ดหลัักทริัพย์์ฯ 6 แห่ง

2558 - ปัจำจำบ๊นั กริริมก�ริ  บจำก. อ่ด่ิ้พ่ เอน็เต่อริไ์พริส์ ์ 

2558 - ปัจำจำบ๊นั กริริมก�ริ  บจำก. เอเซ่ื้ยโซื้นเวนเจำอริ ์ 

2558 - ปัจำจำบ๊นั กริริมก�ริ  บจำก. บ่บ่ท่ เอน็เต่อริไ์พริส์ ์ 

2553 - ปัจำจำบ๊นั ปริะธิ�นกริริมก�ริ  บจำก. ซื้งิเส์่ยนเยอะเป�้ 

2549 - ปัจำจำบ๊นั กริริมก�ริ  บจำก. บ�้นไริเ่ต่ชะอบ๊ล 

2537 - ปัจำจำบ๊นั  ปริะธิ�นกริริมก�ริ บจำก. คันัทริ่� กร๊ิ�ป  

• ดำ�ริงตำำ�แหน่งที�สำ�คััญอื�นๆ 3 แห่ง 

3 ต่.คั. 2562– ปัจำจำบ๊นั ท่�ปริก้ษั�กิต่ต่มิศกัดิ้ิ�คัณะกริริม�ธิิก�ริก�ริแริงง�น 

   วฒิ๊ส์ภ� (พล.ต่.อ. อดิ้ล๊ย ์แส์งส์งิแกว้) 

2556 - ปัจำจำบ๊นั กริริมก�ริบริหิ�ริ  ชมริมส์ง่เส์ริมิก�ริคั�้ส์มัพนัธิ ์

  ริะหว�่งปริะเทศจ่ำนกบัน�น�ช�ต่ิ 

2553 - ปัจำจำบ๊นั  น�ยกส์ม�คัม  ส์ม�คัมก�ริคั�้และอต๊่ส์�หกริริมไทย

6 รายงานประจำำาปี 2563



ปริะวัตำิก�ริอบริมหลัักส้ตำริของสม�คัมส่งเสริิมสถื�บันกริริมก�ริบริิษััทไทย์ (IOD)

• หลกัส์ต่่ริ  DAP Program (ร๊ิน่ท่� 14/2547)    

• หลกัส์ต่่ริ  DCP Program (ร๊ิน่ท่� 44/2547)    

• หลกัส์ต่่ริ  RCP Program (ร๊ิน่ท่� 32/2556)    

• หลกัส์ต่่ริ  CGI Program (ร๊ิน่ท่� 8/2558)   

ปริะวัตำิก�ริอบริมหลัักส้ตำริอื�น

• Securitization โดิ้ย Fannie Mae of USA 

• หลกัส์ต่่ริผ่บ้ริหิ�ริริะดิ้บัส์ง่ ส์ถื�บนัวิทย�ก�ริต่ล�ดิ้ทน๊ (วต่ท.) (ร๊ิน่ท่� 11/2553) 

• Finance and Banking โดิ้ย HSBC (ฮอ่งกง)

ปริะวัตำิก�ริทำ�ง�น ปริะสบก�ริณ์ก�ริทำ�ง�นในริะย์ะเวลั� 5 ปีย์�อนหลััง 

• ดำ�ริงตำำ�แหน่งกริริมก�ริในบริิษััทที�จำดทะเบีย์นในตำลั�ดหลัักทริัพย์์ฯ  4 แห่ง

2557 - ปัจำจำบ๊นั ริองปริะธิ�นกริริมก�ริ ปริะธิ�นกริริมก�ริบริหิ�ริคัว�มเส์่�ยง   

  และปริะธิ�นกริริมก�ริก�ริลงทน๊ บมจำ. คันัทริ่� กร๊ิ�ป โฮลดิ้ิ �งส์ ์

2554- ปัจำจำบ๊นั กริริมก�ริ กริริมก�ริบริหิ�ริ ปริะธิ�นคัณะกริริมก�ริส์ริริห� 

  และกำ�หนดิ้คั�่ต่อบแทน และกริริมก�ริดิ้�้นก�ริกำ�กบัดิ้แ่ล 

  กิจำก�ริท่�ด่ิ้ บมจำ. หลกัทริพัยจ์ำดัิ้ก�ริกองทน๊ เอม็เอฟซ่ื้ 

2546 - ปัจำจำบ๊นั กริริมก�ริอิส์ริะ และปริะธิ�นกริริมก�ริต่ริวจำส์อบ  

  บมจำ. ไทยคัน่ เวิลดิ้ไ์วดิ้ ์กร๊ิ�ป (ปริะเทศไทย) 

2562 - ปัจำจำบ๊นั กริริมก�ริอิส์ริะ และกริริมก�ริต่ริวจำส์อบ 

  กริริมก�ริส์ริริห�และกำ�หนดิ้คั�่ต่อบแทน     

  บมจำ.ไทยริบัเบอริล์�เทค็ัซื้ก์ร๊ิ�ป

2559 - 2561 กริริมก�ริ บมจำ. ไทริทนั โฮลดิ้ิ �ง 

2547 - 2553 ปริะธิ�นกริริมก�ริต่ริวจำส์อบ บมจำ. ปริญิส์ริิ ิ

• ดำ�ริงตำำ�แหน่งกริริมก�ริในบริิษััทที�ไม่ได�จำดทะเบีย์นในตำลั�ดหลัักทริัพย์์ฯ 2 แห่ง

2559 - ปัจำจำบ๊นั ปริะธิ�นกริริมก�ริ  บมจำ. หลกัทริพัย ์คันัทริ่� กร๊ิ�ป

• ดำ�ริงตำำ�แหน่งที�สำ�คััญอื�นๆ 1 เเห่ง

2555 - ปัจำจำบ๊นั กริริมก�ริ  ส์ม�คัมก�ริคั�้และอต๊่ส์�หกริริมไทย 

นายสุรพัล	ข้วัญใจัธิัญญา
รองประธิานกรรมการ

อ�ย์๊ (ปี)  69

ตำำ�เเหน่งปัจำจำุบัน

• ริองปริะธิ�นกริริมก�ริ   

 (แต่ง่ต่ั�งเม่�อ 15 พฤษัภ�คัม 2557) 

• ปริะธิ�นกริริมก�ริบริหิ�ริคัว�มเส์่�ยง  

 (แต่ง่ต่ั�งเม่�อ 24 มิถืน๊�ยน 2557) 

• ปริะธิ�นกริริมก�ริก�ริลงทน๊  

 (แต่ง่ต่ั�งเม่�อ 24 มิถืน๊�ยน 2557)

สัดส่วนในก�ริถืือห๊�นบริิษััท 

•  10 ห๊น้

คัว�มสัมพันธ์์ท�งคัริอบคัริัวริะหว่�งผู้้�บริิห�ริ

•   ไมม่่

คั๊ณว๊ฒิิก�ริศึึกษั�ส้งส๊ด

• บริหิ�ริธิร๊ิกิจำมห�บณัฑิิต่ (MBA)  

 ส์�ข�วิช�ก�ริเงิน มห�วิทย�ลยัวอชิงต่นั  

 ปริะเทศส์หริฐัอเมริกิ� โดิ้ยทน๊ของ 

 มห�วิทย�ลยั  

• วิศวกริริมศ�ส์ต่ริบณัฑิิต่ ส์�ข�วิศวกริริม 

 อต๊่ส์�หก�ริ มห�วิทย�ลยัวอชิงต่นั  

 ปริะเทศส์หริฐัอเมริกิ� โดิ้ยทน๊ของ  

 มห�วิทย�ลยั

• วิศวกริริมศ�ส์ต่ริบณัฑิิต่ ส์�ข�วิศวกริริม 

 ไฟฟ�้ มห�วิทย�ลยัวอชิงต่นั ปริะเทศ 

 ส์หริฐัอเมริกิ�

7บริิษััท คัันทริ่� กริ๊�ป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กัดิ้ (มห�ชน)



นายทอมม่�	เต่ชะอุบัล
กรรมการ	และประธิานเจั้าหน้าท่�บัริหาร

อ�ย์๊ (ปี)  37 

ตำำ�เเหน่งปัจำจำุบัน

• กริริมก�ริ   

 (แต่ง่ต่ั�งเม่�อ 22 พฤษัภ�คัม 2557) 

• ปริะธิ�นเจำ�้หน�้ท่�บริหิ�ริ  

 (แต่ง่ต่ั�งเม่�อ 22 พฤษัภ�คัม 2557) 

• กริริมก�ริก�ริลงทน๊  

 (แต่ง่ต่ั�งเม่�อ 24 มิถืน๊�ยน 2557)

สัดส่วนในก�ริถืือห๊�นบริิษััท (%)

•  22.14%

คัว�มสัมพันธ์์ท�งคัริอบคัริัวริะหว่�งผู้้�บริิห�ริ

•    บต๊่ริของน�ยส์ดิ้�วธ๊ิ เต่ชะอบ๊ล  

 (ปริะธิ�นกริริมก�ริ และปริะธิ�น 

 กริริมก�ริบริหิ�ริ)

คั๊ณว๊ฒิิก�ริศึึกษั�ส้งส๊ด 

• บริหิ�ริธิร๊ิกิจำมห�บณัฑิิต่ (เก่ยริต่ินิยม)  

 ส์ถื�บนับณัฑิิต่บริหิ�ริธิร๊ิกิจำศศนิทริแ์หง่ 

 จำฬ๊�ลงกริณม์ห�วิทย�ลยั 

• นิต่ศิ�ส์ต่ริบณัฑิิต่ มห�วิทย�ลยันิวเซื้�ธิเ์วลส์ ์

  ปริะเทศออส์เต่ริเล่ย  

• พ�ณิชยศ�ส์ต่ริบณัฑิิต่ เอกดิ้�้นก�ริเงิน  

 (เก่ยริต่ินิยม) มห�วิทย�ลยันิวเซื้�ธิเ์วลส์ ์

 ปริะเทศออส์เต่ริเล่ย

ปริะวัตำิก�ริอบริมหลัักส้ตำริของสม�คัมส่งเสริิมสถื�บันกริริมก�ริบริิษััทไทย์ (IOD)

• หลกัส์ต่่ริ CGI Program (ร๊ิน่ท่� 13/2559) 

• หลกัส์ต่่ริ  DAP Program (ร๊ิน่ท่� 88/2554)

ปริะวัตำิก�ริฝึึกอบริมหลัักส้ตำริอื�น

• หลกัส์ต่่ริกลยท๊ธิก์�ริบริหิ�ริธิร๊ิกิจำ อส์งัห�ริมิทริพัย ์(ร๊ิน่ท่� 40) โดิ้ยส์ม�คัม 

 ผ่บ้ริหิ�ริธิร๊ิกิจำ อส์งัห�ริมิทริพัย ์จำฬ๊�ลงกริณม์ห�วิทย�ลยั

ปริะวัตำิก�ริทำ�ง�น ปริะสบก�ริณ์ก�ริทำ�ง�นในริะย์ะเวลั� 5 ปีย์�อนหลััง 

• ดำ�ริงตำำ�แหน่งกริริมก�ริในบริิษััทที�จำดทะเบีย์นในตำลั�ดหลัักทริัพย์์ฯ 2 แห่ง

พ.ย. 2562 – ปัจำจำบ๊นั กริริมก�ริผ่จ้ำดัิ้ก�ริ บมจำ. ผ�แดิ้งอินดิ้สั์ทริ ่ 

2558 - ปัจำจำบ๊นั กริริมก�ริ กริริมก�ริบริหิ�ริ บมจำ.ผ�เเดิ้งอินดิ้สั์ทริ ่

2558 - พ.ย.2562 กริริมก�ริส์ริริห�และพิจำ�ริณ�คั�่ต่อบแทน    

  บมจำ. ผ�แดิ้งอินดิ้สั์ทริ ่ 

2558 - ปัจำจำบ๊นั กริริมก�ริ กริริมก�ริก�ริลงทน๊ และปริะธิ�นเจำ�้หน�้ท่�บริหิ�ริ 

  บมจำ. คันัทริ่� กร๊ิ�ป โฮลดิ้ิ �งส์ ์

• ดำ�ริงตำำ�แหน่งกริริมก�ริในบริิษััทที�ไม่ได�จำดทะเบีย์นในตำลั�ดหลัักทริัพย์์ฯ 4 แห่ง

2559 - ปัจำจำบ๊นั กริริมก�ริ  บจำก. เก็งกิ แคัปปิต่อล  

2559 - ปัจำจำบ๊นั กริริมก�ริ  บจำก. เก็งกิ พ�วเวอริ ์วนั  

2555 - 2560 กริริมก�ริ  บมจำ. หลกัทริพัย ์คันัทริ่� กร๊ิ�ป  

2553 - 2560 ปริะธิ�นกริริมก�ริบริหิ�ริ  บจำก. ซื้งิเส์่ยนเยอะเป�้  

2549 - ปัจำจำบ๊นั กริริมก�ริ  บจำก. บ�้นไริเ่ต่ชะอบ๊ล  

2548 - ปัจำจำบ๊นั กริริมก�ริ  บจำก. คันัทริ่� กร๊ิ�ป 

รายละเอ่ยด
กรรมการบัริษััท

8 รายงานประจำำาปี 2563



นายเดช	นำาศิริกุล
กรรมการอิสระ

ปริะวัตำิก�ริอบริมหลัักส้ตำริของสม�คัมส่งเสริิมสถื�บันกริริมก�ริบริิษััทไทย์ (IOD)

• หลกัส์ต่่ริ DAP Program (ร๊ิน่ท่� 98/2555) 

• หลกัส์ต่่ริ DCP Program (ร๊ิน่ท่� 225/2559) 

• หลกัส์ต่่ริ CGI Program (ร๊ิน่ท่� 5/2558)

ปริะวัตำิก�ริทำ�ง�น ปริะสบก�ริณ์ก�ริทำ�ง�นในริะย์ะเวลั� 5 ปีย์�อนหลััง 

• ดำ�ริงตำำ�แหน่งกริริมก�ริในบริิษััทที�จำดทะเบีย์นในตำลั�ดหลัักทริัพย์์ฯ 2 แห่ง

2562 - ปัจำจำบ๊นั กริริมก�ริอิส์ริะเเละปริะธิ�นกริริมก�ริบริหิ�ริคัว�มเส์่�ยง

  บมจำ. ซื้�ฟ�ริเ่วิลดิ้์

2557 - ปัจำจำบ๊นั กริริมก�ริอิส์ริะ ปริะธิ�นกริริมก�ริส์ริริห�และพิจำ�ริณ� 

  คั�่ต่อบแทน  และกริริมก�ริดิ้�้นก�ริกำ�กบัดิ้แ่ลกิจำก�ริท่�ด่ิ้  

  บมจำ. คันัทริ่� กร๊ิ�ป โฮลดิ้ิ �งส์์

• ดำ�ริงตำำ�แหน่งกริริมก�ริในบริิษััทที�ไม่ได�จำดทะเบีย์นในตำลั�ดหลัักทริัพย์์ฯ 5 แห่ง

2549 - 1 ม่.คั. 2559 กริริมก�ริอิส์ริะ กริริมก�ริต่ริวจำส์อบ   

  บมจำ. หลกัทริพัย ์คันัทริ่� กร๊ิ�ป  

2553 - ปัจำจำบ๊นั  ปริะธิ�นกริริมก�ริ  บจำก. ยนิ่กก�้  

2537 - ปัจำจำบ๊นั  ปริะธิ�นกริริมก�ริ  บจำก. ยเ่น่ยนเพ�เวอริพ์ริอพเพอริต่์่ �  

2536 - ปัจำจำบ๊นั กริริมก�ริ  บมจำ. โริงพย�บ�ลเวชธิ�น่ 

2532 - ปัจำจำบ๊นั กริริมก�ริ  บจำก. ออ้มนอ้ยคัอมเพลก็  

2525 - ปัจำจำบ๊นั  กริริมก�ริ  บจำก. D.U.K 

อ�ย์๊ (ปี)  85

ตำำ�เเหน่งปัจำจำุบัน

• กริริมก�ริอิส์ริะ   

 (แต่ง่ต่ั�งเม่�อ 22 พฤษัภ�คัม 2557) 

• กริริมก�ริดิ้�้นก�ริกำ�กบัดิ้แ่ลกิจำก�ริท่�ด่ิ้  

 (แต่ง่ต่ั�งเม่�อ 24 มิถืน๊�ยน 2557)  

• ปริะธิ�นกริริมก�ริส์ริริห�และพิจำ�ริณ� 

 คั�่ต่อบแทน  

 (แต่ง่ต่ั�งเม่�อ 11 พฤศจิำก�ยน 2559)

สัดส่วนในก�ริถืือห๊�นบริิษััท (%)

• ไมม่่

คัว�มสัมพันธ์์ท�งคัริอบคัริัวริะหว่�งผู้้�บริิห�ริ

•   ไมม่่

คั๊ณว๊ฒิิก�ริศึึกษั�ส้งส๊ด

• มธัิยมศก้ษั�ต่อนปล�ยโริงเริย่นอสั์ส์มัชญั  

 บ�งริกั

9บริิษััท คัันทริ่� กริ๊�ป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กัดิ้ (มห�ชน)



นายนิพันธิ์	วิสิษัฐยุทธิศาสต่ร์
กรรมการอิสระ

ปริะวัตำิก�ริอบริมหลัักส้ตำริของสม�คัมส่งเสริิมสถื�บันกริริมก�ริบริิษััทไทย์ (IOD)

• หลกัส์ต่่ริ  DAP Program (ร๊ิน่ท่� 43/2548)  

• หลกัส์ต่่ริ  CGI Program (ร๊ิน่ท่� 5/2558)

ปริะวัตำิก�ริอบริมหลัักส้ตำริอื�น

• ปริะก�ศน่ยบตั่ริหลกัส์ต่่ริผ่บ้ริหิ�ริริะดิ้บัส์ง่ ส์ถื�บนัวิทย�ก�ริต่ล�ดิ้ทน๊ (ร๊ิน่ท่� 12) 

• ปริะก�ศน่ยบตั่ริหลกัส์ต่่ริผ่บ้ริหิ�ริริะดิ้บัส์ง่ธิริริมศ�ส์ต่ริ ์เพ่�อส์งัคัม (ร๊ิน่ท่� 2) 

• ปริะก�ศน่ยบตั่ริผ่บ้ริหิ�ริริะดิ้บัส์ง่ ดิ้�้นก�ริบริหิ�ริพฒัน�เม่อง (ร๊ิน่ท่� 3) 

• ปริะก�ศน่ยบตั่ริ Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) 

• หลกัส์ต่่รินกับริหิ�ริริะดิ้บัส์ง่ ดิ้�้นวิทย�ก�ริพลงัง�น ร๊ิน่ท่� 7 

• หลกัส์ต่่ริวิทย�ก�ริก�ริจำดัิ้ก�ริส์ำ�หริบันกับริหิ�ริริะดิ้บัส์ง่ (วบส์1) 

• AC HOT UPDATE เต่ริย่มริบัม่อ CG ยค๊ัใหม,่ ส์ภ�วิช�ช่พบญัช่

ปริะวัตำิก�ริทำ�ง�น ปริะสบก�ริณ์ก�ริทำ�ง�นในริะย์ะเวลั� 5 ปีย์�อนหลััง 

• ดำ�ริงตำำ�แหน่งกริริมก�ริในบริิษััทที�จำดทะเบีย์นในตำลั�ดหลัักทริัพย์์ฯ 2 แห่ง

2557 - ปัจำจำบ๊นั กริริมก�ริอิส์ริะ ปริะธิ�นกริริมก�ริต่ริวจำส์อบ   

  และกริริมก�ริส์ริริห�และพิจำ�ริณ�คั�่ต่อบแทน  

  บมจำ. คันัทริ่� กร๊ิ�ป โฮลดิ้ิ �งส์ ์

2553 - 13 ก.ย. 2561 กริริมก�ริอิส์ริะ ปริะธิ�นกริริมก�ริต่ริวจำส์อบ  

  และกริริมก�ริส์ริริห�และกำ�หนดิ้คั�่ต่อบแทน 

  บมจำ. แกรินดิ้ ์คั�แนล แลนดิ้ ์

2542 - ปัจำจำบ๊นั กริริมก�ริอิส์ริะ และปริะธิ�นกริริมก�ริต่ริวจำส์อบ  

  บมจำ. วนชยั กร๊ิ�ป 

• ดำ�ริงตำำ�แหน่งกริริมก�ริในบริิษััทที�ไม่ได�จำดทะเบีย์นในตำลั�ดหลัักทรัิพย์์ฯ 1แห่ง

2554 - 2559 กริริมก�ริอิส์ริะ  บมจำ. หลกัทริพัย ์คันัทริ่� กร๊ิ�ป 

อ�ย์๊ (ปี)  81

ตำำ�เเหน่งปัจำจำุบัน

• กริริมก�ริอิส์ริะ   

 (แต่ง่ต่ั�งเม่�อ 22 พฤษัภ�คัม 2557)  

• ปริะธิ�นกริริมก�ริต่ริวจำส์อบ  

 (แต่ง่ต่ั�งเม่�อ 24 มิถืน๊�ยน 2557) 

• กริริมก�ริส์ริริห�และพิจำ�ริณ�คั�่ต่อบแทน  

 (แต่ง่ต่ั�งเม่�อ 24 มิถืน๊�ยน 2557)

สัดส่วนในก�ริถืือห๊�นบริิษััท (%)

• ไมม่่

คัว�มสัมพันธ์์ท�งคัริอบคัริัวริะหว่�งผู้้�บริิห�ริ

•   ไมม่่

คั๊ณว๊ฒิิก�ริศึึกษั�ส้งส๊ด

• ริฐัปริะศ�ส์นศ�ส์ต่ริมห�บณัฑิิต่ 

 ส์ถื�บนับณัฑิิต่พฒันบริหิ�ริศ�ส์ต่ริ ์(NIDA) 

• นิต่ศิ�ส์ต่ริบณัฑิิต่ มห�วิทย�ลยัธิริริมศ�ส์ต่ริ์

รายละเอ่ยด
กรรมการบัริษััท

10 รายงานประจำำาปี 2563



พัลต่ำารวจัเอกวีรพังษั์	ช่�นภักด่
กรรมการอิสระ

อ�ย์๊ (ปี)  62 

ตำำ�เเหน่งปัจำจำุบัน

• กริริมก�ริอิส์ริะ   

 (แต่ง่ต่ั�งเม่�อ 22 พฤษัภ�คัม 2557) 

• กริริมก�ริต่ริวจำส์อบ  

 (แต่ง่ต่ั�งเม่�อ 24 มิถืน๊�ยน 2557) 

• ปริะธิ�นกริริมก�ริดิ้�้นก�ริกำ�กบัดิ้แ่ล 

 กิจำก�ริท่�ด่ิ้  

 (แต่ง่ต่ั�งเม่�อ 24 มิถืน๊�ยน 2557)  

• กริริมก�ริส์ริริห�และพิจำ�ริณ�คั�่ต่อบแทน  

 (แต่ง่ต่ั�งเม่�อ 11 พฤศจิำก�ยน 2559)

สัดส่วนในก�ริถืือห๊�นบริิษััท (%)

• ไมม่่

คัว�มสัมพันธ์์ท�งคัริอบคัริัวริะหว่�งผู้้�บริิห�ริ

• ไมม่่

คั๊ณว๊ฒิิก�ริศึึกษั�ส้งส๊ด 

• พฒันบริหิ�ริศ�ส์ต่ริมห�บณัฑิิต่ ส์ถื�บนั 

 บณัฑิิต่พฒันบริหิ�ริศ�ส์ต่ริ ์(NIDA) 

• ริฐัปริะศ�ส์นศ�ส์ต่ริมห�บณัฑิิต่ จำฬ๊�ลงกริณ ์

 มห�วิทย�ลยั  

• ริฐัปริะศ�ส์นศ�ส์ต่ริบณัฑิิต่ โริงเริย่นน�ยริอ้ย 

 ต่ำ�ริวจำ

ปริะวัตำิก�ริอบริมหลัักส้ตำริของสม�คัมส่งเสริิมสถื�บันกริริมก�ริบริิษััทไทย์ (IOD)

• หลกัส์ต่่ริ DAP Program (ร๊ิน่ท่� 86/2553) 

• หลกัส์ต่่ริ DCP Program (ร๊ิน่ท่� 146/2554) 

• หลกัส์ต่่ริ ACP Program (ร๊ิน่ท่� 34/2554) 

• หลกัส์ต่่ริ FSD Program (ร๊ิน่ท่� 12/2554) 

• หลกัส์ต่่ริ RCC Program (ร๊ิน่ท่� 13/2554)  

• หลกัส์ต่่ริ CGI Program (ร๊ิน่ท่� 8/2558)

ปริะวัตำิก�ริทำ�ง�น ปริะสบก�ริณ์ก�ริทำ�ง�นในริะย์ะเวลั� 5 ปีย์�อนหลััง 

• ดำ�ริงตำำ�แหน่งกริริมก�ริในบริิษััทที�จำดทะเบีย์นในตำลั�ดหลัักทริัพย์์ฯ 4 แห่ง

2561 - ปัจำจำบ๊นั ริองปริะธิ�นกริริมก�ริ และกริริมก�ริอิส์ริะ 

   บมจำ. ไทริทนั โฮลดิ้ิ �ง 

ส์.คั. 2560 - ปัจำจำบ๊นั ปริะธิ�นกริริมก�ริ และกริริมก�ริอิส์ริะ  

  บมจำ. อรินิส์ริิแิลนดิ้ ์

2557 - ปัจำจำบ๊นั กริริมก�ริอิส์ริะ กริริมก�ริต่ริวจำส์อบ    

  ปริะธิ�นกริริมก�ริดิ้�้นก�ริกำ�กบัดิ้แ่ลกิจำก�ริท่�ด่ิ้  

  และกริริมก�ริส์ริริห�และพิจำ�ริณ�คั�่ต่อบแทน 

  บมจำ. คันัทริ่� กร๊ิ�ป โฮลดิ้ิ �งส์ ์ 

2552 - ปัจำจำบ๊นั กริริมก�ริอิส์ริะ กริริมก�ริต่ริวจำส์อบ  

  และกริริมก�ริส์ริริห�และพิจำ�ริณ�คั�่ต่อบแทน  

  บมจำ. คันัทริ่� กร๊ิ�ป ด่ิ้เวลลอปเมนท์

• ดำ�ริงตำำ�แหน่งกริริมก�ริในบริิษััทที�ไม่ได�จำดทะเบีย์นในตำลั�ดหลัักทริัพย์์ฯ 4 แห่ง

ต่.คั. 2561 - ปัจำจำบ๊นั   กริริมก�ริอิส์ริะและปริะธิ�นกริริมก�ริต่ริวจำส์อบ   

  บจำก. ไทริเบก�้  

2555 - ปัจำจำบ๊นั กริริมก�ริอิส์ริะ และปริะธิ�นกริริมก�ริต่ริวจำส์อบ 

  บมจำ. ไทยฮั�วย�งพ�ริ�  

2555 - ปัจำจำบ๊นั กริริมก�ริ  

  บจำก. ฟส่์นิอต๊่ส์�หกริริมเหม่องแริ ่(ปริะเทศไทย)  

2553 - ปัจำจำบ๊นั กริริมก�ริอิส์ริะ และ ปริะธิ�นกริริมก�ริต่ริวจำส์อบ 

  บจำก. ซื้งิเส์่ยนเยอะเป�้ 

2560 - 2561 ปริะธิ�นกริริมก�ริ  บมจำ. ส์เต่ริก� 

• ดำ�ริงตำำ�แหน่งที�สำ�คััญอื�นๆ  2 แห่ง 

2560 - 2561 ท่�ปริก้ษั�พิเศษั ส์ำ�นกัง�นต่ำ�ริวจำแหง่ช�ต่ ิ 

2559 - 2560 ผ่ช้ว่ยผ่บ้ญัช�ก�ริต่ำ�ริวจำแหง่ช�ต่ ิส์ ำ�นกัง�นต่ำ�ริวจำ 

  แหง่ช�ต่ ิ

11บริิษััท คัันทริ่� กริ๊�ป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กัดิ้ (มห�ชน)



นางจัิต่รมณ่	สุวรรณพัูล
กรรมการอิสระ

อ�ย์๊ (ปี)  67

ตำำ�เเหน่งปัจำจำุบัน

• กริริมก�ริอิส์ริะ   

 (แต่ง่ต่ั�งเม่�อ 11 พฤศจิำก�ยน 2559 ) 

• กริริมก�ริต่ริวจำส์อบ  

 (แต่ง่ต่ั�งเม่�อ 11 พฤศจิำก�ยน 2559 )

สัดส่วนในก�ริถืือห๊�นบริิษััท (%)

•  ไมม่่

คัว�มสัมพันธ์์ท�งคัริอบคัริัวริะหว่�งผู้้�บริิห�ริ

•  ไมม่่

คั๊ณว๊ฒิิก�ริศึึกษั�ส้งส๊ด 

• ริฐัปริะศ�ส์นศ�ส์ต่ริมห�บณัฑิิต่  

 ส์ถื�บนับณัฑิิต่พฒันบริหิ�ริศ�ส์ต่ริ ์(NIDA) 

• นิต่ศิ�ส์ต่ริบณัฑิิต่ มห�วิทย�ลยัริ�มคัำ�แหง 

• บริหิ�ริธิร๊ิกิจำบณัฑิิต่ เอกก�ริบญัช่   

 มห�วิทย�ลยัริ�มคัำ�แหง

ปริะวัตำิก�ริอบริมหลัักส้ตำริของสม�คัมส่งเสริิมสถื�บันกริริมก�ริบริิษััทไทย์ (IOD)

• หลกัส์ต่่ริ DCP Program (ร๊ิน่ท่� 197/2557)

ปริะวัตำิก�ริอบริมหลัักส้ตำริอื�น

• AC HOT UPDATE เต่ริย่มริบัม่อ CG ยค๊ัใหม,่ ส์ภ�วิช�ช่พบญัช่

ปริะวัตำิก�ริทำ�ง�น ปริะสบก�ริณ์ก�ริทำ�ง�นในริะย์ะเวลั� 5 ปีย์�อนหลััง 

• ดำ�ริงตำำ�แหน่งกริริมก�ริในบริิษััทที�จำดทะเบีย์นในตำลั�ดหลัักทริัพย์์ฯ 3 แห่ง

11 พ.ย. 2559 - ปัจำจำบ๊นั  กริริมก�ริอิส์ริะ และกริริมก�ริต่ริวจำส์อบ   

  บมจำ. คันัทริ่� กร๊ิ�ป โฮลดิ้ิ �งส์ ์ 

2558 - ปัจำจำบ๊นั กริริมก�ริอิส์ริะ และปริะธิ�นกริริมก�ริต่ริวจำส์อบ  

  บมจำ. เอน็ซ่ื้แอล อินเต่อริเ์นชั�นแนล โลจิำส์ต่กิส์ ์ 

2557 - ปัจำจำบ๊นั กริริมก�ริอิส์ริะ กริริมก�ริต่ริวจำส์อบ และ  

  กริริมก�ริส์ริริห�และพิจำ�ริณ�คั�่ต่อบแทน 

  และปริะธิ�นกริริมก�ริบริหิ�ริคัว�มเส์่�ยง  

  บมจำ. แกรินดิ้ ์คั�แนล แลนดิ้ ์จำำ�กดัิ้

• ดำ�ริงตำำ�แหน่งกริริมก�ริในบริิษััทที�ไม่ได�จำดทะเบีย์นในตำลั�ดหลัักทริัพย์์ฯ 1 แห่ง

พ.คั. 2561 - ปัจำจำบ๊นั ท่�ปริก้ษั�  บจำก. ไทยแลนดิ้ ์พริวิิเลจำ คั�ริด์ิ้  

2558 - เม.ย. 2561 กริริมก�ริอิส์ริะ และปริะธิ�นกริริมก�ริต่ริวจำส์อบ 

  บจำก. ไทยแลนดิ้ ์พริวิิเลจำ คั�ริด์ิ้ 

• ดำ�ริงตำำ�แหน่งที�สำ�คััญอื�นๆ  2 แห่ง 

28 ธิ.คั. 2561 - ปัจำจำบ๊นั กริริมก�ริต่ริวจำส์อบ คัณะกริริมก�รินโยบ�ย  

  เขต่พฒัน�พิเศษัภ�คัต่ะวนัออก  

2557 - ปัจำจำบ๊นั ปริะธิ�นกริริมก�ริ มล่นิธิิพฒัน�ทริพัย�กริมนษ๊ัย ์

  เพ่�อส์งัคัมและส์ิ�งแวดิ้ลอ้ม 

2558 - 2560 ท่�ปริก้ษั�กิต่ต่มิศกัดิ้ิ�  คัณะกริริม�ธิิก�ริก�ริเศริษัฐกิจำ 

  ก�ริเงินและก�ริคัลงั

รายละเอ่ยด
กรรมการบัริษััท

12 รายงานประจำำาปี 2563



นางสาวจัุฬารัต่น์	สุธิ่ธิร
กรรมการ

อ�ย์๊ (ปี)  66

ตำำ�เเหน่งปัจำจำุบัน

•  กริริมก�ริ (แต่ง่ต่ั�งเม่�อ 26 กม๊ภ�พนัธิ ์2563 )

สัดส่วนในก�ริถืือห๊�นบริิษััท (%)

•  ไมม่่

คัว�มสัมพันธ์์ท�งคัริอบคัริัวริะหว่�งผู้้�บริิห�ริ

•  ไมม่่

คั๊ณว๊ฒิิก�ริศึึกษั�ส้งส๊ด 

• Master of Development Studies (MDS) 

 ส์�ข�วิช� Economic Policy and  

 Planning Institute of Social Studies   

 ปริะเทศเนเธิอริแ์ลนดิ้์

• ศิลปศ�ส์ต่ริบณัฑิิต่ (เศริษัฐศ�ส์ต่ริ)์  

 ส์�ข�วิช�ก�ริเงินก�ริธิน�คั�ริ  

 (เก่ยริต่ินิยมอนัดิ้บัส์อง)  

 มห�วิทย�ลยัเกษัต่ริศ�ส์ต่ริ์

ปริะวัตำิก�ริอบริมหลัักส้ตำริของสม�คัมส่งเสริิมสถื�บันกริริมก�ริบริิษััทไทย์ (IOD)

• หลกัส์ต่่ริ DAP Program ร๊ิน่ท่� 40/2548

• หลกัส์ต่่ริ DCP Program ร๊ิน่ท่� 72/2549

• หลกัส์ต่่ริ Finance for Non - Finance Director (FND) ร๊ิน่ท่� 28/2549

• หลกัส์ต่่ริ Financial Statement for Director (FSD) ร๊ิน่ท่� 10/2553

• หลกัส์ต่่ริ ACP Program ร๊ิน่ท่� 39/2555

• หลกัส์ต่่ริ RCP Program ร๊ิน่ท่� 28/2555

• หลกัส์ต่่ริ FGP Program ร๊ิน่ท่� 4/2555 

• หลกัส์ต่่ริ RNG Committee ร๊ิน่ท่� 3/2555

• หลกัส์ต่่ริ ACEP Program ร๊ิน่ท่� 10/2557

• หลกัส์ต่่ริ AACP Program ร๊ิน่ท่� 15/2557

• หลกัส์ต่่ริ Director Certification Program Update (DCPU) ร๊ิน่ท่� 4/2558

• หลกัส์ต่่ริ Role of the Compensation Committee (RCC) ร๊ิน่ท่� 20/2558

• หลกัส์ต่่ริ ELP Program ร๊ิน่ท่� 7/2560

• หลกัส์ต่่ริ BNCP Program  ร๊ิน่ท่� 1/2560

• หลกัส์ต่่ริ Board Matters and Trends  (BMT) ร๊ิน่ท่� 6/2561

• หลกัส์ต่่ริ IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)  

 ร๊ิน่ท่� 14/2563

• หลกัส์ต่่ริ Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)  

 ร๊ิน่ท่� 21/2563

• หลกัส์ต่่ริ Boards that Make a Difference (BMD) ร๊ิน่ท่� 10/2563

ปริะวัตำิก�ริทำ�ง�น ปริะสบก�ริณ์ก�ริทำ�ง�นในริะย์ะเวลั� 5 ปีย์�อนหลััง 

• ดำ�ริงตำำ�แหน่งกริริมก�ริในบริิษััทที�จำดทะเบีย์นในตำลั�ดหลัักทริัพย์์ฯ 3 แห่ง

ก.พ. 2563 - ปัจำจำบ๊นั กริริมก�ริ บมจำ. คันัทริ่� กร๊ิ�ป โฮลดิ้ิ �งส์ ์

2559 - ปัจำจำบ๊นั กริริมก�ริ บมจำ. หลกัทริพัยจ์ำดัิ้ก�ริกองทน๊ เอม็เอฟซ่ื้

2556 - ปัจำจำบ๊นั  กริริมก�ริอิส์ริะและปริะธิ�นกริริมก�ริบริหิ�ริคัว�มเส์่�ยง  

  บมจำ. ไทยออยล์

• ดำ�ริงตำำ�แหน่งกริริมก�ริในบริิษััทที�ไม่ได�จำดทะเบีย์นในตำลั�ดหลัักทริัพย์์ฯ 1 แห่ง

2562 - ปัจำจำบ๊นั กริริมก�ริอิส์ริะและกริริมก�ริต่ริวจำส์อบ   

  บจำก. ด่ิ้.ท่.ซ่ื้. เอน็เต่อริไ์พริส์ ์จำำ�กดัิ้

รายละเอ่ยด
กรรมการบัริษััท

13บริิษััท คัันทริ่� กริ๊�ป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กัดิ้ (มห�ชน)



รายละเอ่ยด
กรรมการบัริษััท

นายพัิสุทธิิ์	วิริยะเมต่ต่ากุล
กรรมการ

ปริะวัตำิก�ริอบริมหลัักส้ตำริของสม�คัมส่งเสริิมสถื�บันกริริมก�ริบริิษััทไทย์ 

(IOD)

• หลกัส์ต่่ริ DCP Program (ร๊ิน่ท่� 178/2556) 

• หลกัส์ต่่ริ FSD Program (ร๊ิน่ท่� 31/2559)

ปริะวัตำิก�ริทำ�ง�น ปริะสบก�ริณ์ก�ริทำ�ง�นในริะย์ะเวลั� 5 ปีย์�อนหลััง 

• ดำ�ริงตำำ�แหน่งกริริมก�ริในบริิษััทที�จำดทะเบีย์นในตำลั�ดหลัักทริัพย์์ฯ 1 แห่ง

2558 - ปัจำจำบ๊นั กริริมก�ริ บมจำ. คันัทริ่� กร๊ิ�ป โฮลดิ้ิ �งส์ ์

• ดำ�ริงตำำ�แหน่งกริริมก�ริในบริิษััทที�ไม่ได�จำดทะเบีย์นในตำลั�ดหลัักทริัพย์์ฯ 3 แห่ง

2555 - ปัจำจำบ๊นั กริริมก�ริ  บจำก. เทพ�ริกัษัพ์ฒัน�ก�ริ  

2555 - ปัจำจำบ๊นั กริริมก�ริ และกริริมก�ริผ่จ้ำดัิ้ก�ริ  

  บจำก. ซ่ื้เอม็ท่ เน็ทเวิริค์ั โซื้ลช่ั�น  

2556 - ปัจำจำบ๊นั กริริมก�ริ  บจำก. ริชัดิ้�ออฟฟิส์ บลิดิ้ิ �ง 

อ�ย์๊ (ปี) 39 

ตำำ�เเหน่งปัจำจำุบัน

• กริริมก�ริ (แต่ง่ต่ั�งเม่�อ 28 กริกฎ�คัม 2558)

สัดส่วนในก�ริถืือห๊�นบริิษััท (%)

• 0.14%

คัว�มสัมพันธ์์ท�งคัริอบคัริัวริะหว่�งผู้้�บริิห�ริ

•   ไมม่่

คั๊ณว๊ฒิิก�ริศึึกษั�ส้งส๊ด 

• บริหิ�ริธิร๊ิกิจำมห�บณัฑิิต่ ส์�ข�ก�ริเงิน   

 มห�วิทย�ลยัแคัลฟิอริเ์น่ยส์เต่ท ลองบ่ช 

 ปริะเทศส์หริฐัอเมริกิ�  

• บริหิ�ริธิร๊ิกิจำบณัฑิิต่ มห�วิทย�ลยัอสั์ส์มัชญั

14 รายงานประจำำาปี 2563



รายละเอ่ยด
ผิู้บัริหารเเละเลข้านุการบัริษััท

นายวรเดช	สุฤชุกุล
ผิู้อำานวยการ	สายบััญช่และการเงิน		
(ผิู้บัริหารสูงสุดสายงานบััญช่และการเงิน	)

นายพัิทักษั์พัล	รุ่งโรจัน์สุวรรณ
ผิู้อำานวยการ	สายเลข้านุการบัริษััทและกฎหมาย

คั๊ณว๊ฒิิก�ริศึึกษั�ส้งส๊ด 
• บริหิ�ริธิร๊ิกิจำมห�บณัฑิิต่  

 ส์�ข�ก�ริเงิน ส์ถื�บนับณัฑิิต่พฒันบริหิ�ริศ�ส์ต่ริ์

• บญัช่บณัฑิิต่ มห�วิทย�ลยัเกษัต่ริศ�ส์ต่ริ ์     

• นิต่ศิ�ส์ต่ริบ์ณัฑิิต่ มห�วิทย�ลยัธิริริมศ�ส์ต่ริ ์

ปริะสบก�ริณ์ก�ริทำ�ง�นในริะย์ะเวลั� 5 ปีย์�อนหลััง 

2561 -  ปัจำจำบ๊นั ผ่อ้ ำ�นวยก�ริ     

   บมจำ. คันัทริ่� กร๊ิ�ป โฮลดิ้ิ �งส์ ์

2559 - 2561  ผ่อ้ ำ�นวยก�ริ     

   บมจำ. หลกัทริพัย ์คันัทริ่� กร๊ิ�ป 

2555 - 2558 ผ่จ้ำดัิ้ก�ริกองทน๊      

   บมจำ.หลกัทริพัยจ์ำดัิ้ก�ริกองทน๊ เอม็เอฟซ่ื้ 

อำ�น�จำหน��ที�ของเลัข�น๊ก�ริบริิษััท 

1. ใหค้ั ำ�แนะนำ�เบ่ �องต่น้แก่กริริมก�ริเก่�ยวกบัขอ้กฎหม�ย หลกัเกณฑิร์ิะเบ่ยบ และขอ้บงัคับัต่�่งๆ ของบริษัิัทฯ และดิ้แ่ลใหม่้ก�ริปฏิบตั่ิ 

 ใหเ้ป็นไปต่�มกฎหม�ย ริะเบ่ยบ และขอ้บงัคับัต่�่งๆ ของบริษัิัทฯ

2. ส์ง่เส์ริมิใหค้ัณะกริริมก�ริบริษัิัทม่คัว�มร่ิค้ัว�มเข�้ใจำเก่�ยวกบัก�ริกำ�กบัดิ้แ่ลกิจำก�ริ และผลกัดิ้นัใหม่้ก�ริปฏิบตั่ิต่�ม

3. จำดัิ้เต่ริย่มริะเบ่ยบว�ริะก�ริปริะชม๊ เอกส์�ริปริะกอบก�ริปริะชม๊ผ่ถ่้ือห๊น้ และก�ริปริะชม๊คัณะกริริมก�ริบริษัิัท

4. จำดัิ้ก�ริปริะชม๊ผ่ถ่้ือห๊น้ และก�ริปริะชม๊คัณะกริริมก�ริใหเ้ป็นไปต่�มกฎหม�ย ขอ้บงัคับัของบริษัิัทฯ และแนวปฏิบตั่ิท่�ด่ิ้

5. บนัท้กริ�ยง�นก�ริปริะชม๊ผ่ถ่้ือห๊น้ และก�ริปริะชม๊คัณะกริริมก�ริ ริวมทั�งต่ิดิ้ต่�มใหม่้ก�ริปฏิบตั่ิต่�มมต่ิท่�ปริะช๊มผ่ถ่้ือห๊น้ และท่� 

 ปริะชม๊คัณะกริริมก�ริ

6. จำดัิ้ทำ�และเก็บริกัษั�ทะเบ่ยนกริริมก�ริ ริ�ยง�นปริะจำำ�ป่ หนงัส์่อนดัิ้ปริะชม๊ผ่ถ่้ือห๊น้ หนงัส์่อนดัิ้ปริะชม๊คัณะกริริมก�ริ ริ�ยง�นก�ริ 

 ปริะชม๊ผ่ถ่้ือห๊น้ และริ�ยง�นก�ริปริะชม๊คัณะกริริมก�ริ

7. ดิ้ำ�เนินก�ริใหก้ริริมก�ริ และผ่บ้ริหิ�ริจำดัิ้ทำ�ริ�ยง�นก�ริม่ส์ว่นไดิ้เ้ส์่ยของต่น และผ่ท่้�เก่�ยวขอ้งต่�มท่�กฎหม�ยกำ�หนดิ้

8. เก็บริกัษั�ริ�ยง�นก�ริม่ส์ว่นไดิ้เ้ส์่ยท่�ริ�ยง�นโดิ้ยกริริมก�ริ หริอ่ผ่บ้ริหิ�ริต่�มท่�กฎหม�ยกำ�หนดิ้

9. ดิ้แ่ลใหม่้ก�ริเปิดิ้เผยขอ้มล่ และริ�ยง�นส์�ริส์นเทศในส์ว่นท่�ริบัผิดิ้ชอบต่อ่หน่วยง�นท่�กำ�กบัดิ้แ่ล

10. ปริะส์�นง�นกบัผ่ถ่้ือห๊น้ และหน่วยง�นท่�กำ�กบัดิ้แ่ล

11. ปฏิบตั่ิหน�้ท่�อ่�นๆ  ต่�มท่�คัณะกริริมก�ริมอบหม�ย

อ�ย์๊ (ปี) 42 อ�ย์๊ (ปี) 29

คั๊ณว๊ฒิิก�ริศึึกษั�ส้งส๊ด 

• วิทย�ศ�ส์ต่ริมห�บณัฑิิต่ ส์�ข�ก�ริกำ�กบัดิ้แ่ลกิจำก�ริ  

 คัณะพ�ณิชยศ�ส์ต่ริแ์ละก�ริบญัช่ จำฬ๊�ลงกริณม์ห�วิทย�ลยั

• นิต่ศิ�ส์ต่ริบณัฑิิต่ มห�วิทย�ลยัธิริริมศ�ส์ต่ริ์

ปริะสบก�ริณ์ก�ริทำ�ง�นในริะย์ะเวลั� 5 ปีย์�อนหลััง 

2560 - ปัจำจำบ๊นั ผ่อ้ ำ�นวยก�ริ และเลข�นก๊�ริบริษัิัท   

   บมจำ. คันัทริ่� กร๊ิ�ป โฮลดิ้ิ �งส์ ์

2558 - 2560  ผ่จ้ำดัิ้ก�ริ และเลข�นก๊�ริบริษัิัท 

   บมจำ. หลกัทริพัย ์คันัทริ่� กร๊ิ�ป 

2557 - 2558 ผ่ช้ว่ยเลข�นก๊�ริบริษัิัท    

   บมจำ. นำ��ต่�ลบร๊ิร่ิมัย ์
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เราจะเป็็นบริษััทลงทุน
ท่ �หลากหลาย

และเติิบโติอย่างรวดเร็ว
และยั �งยืนท่ �สุุด

แห่งหน่ �งของป็ระเทศไทย
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พัันธิกิจั

ก�ริคัริอบคัริองกิจำก�ริอย์่�งมีกลัย์๊ทธ์์ เสริิมสริ��งก�ริเตำิบโตำอย์่�งย์ั�งย์ืน

แสวงหาโอกาสใหม่ๆ	 ในอุต่สาหกรรมเป้าหมายโดย

อาศัยเครือข้่ายข้องกลุ่มบัริษััทในเครือท่�ม่รากฐาน

แข้็งแกร่ง

กระจัายการลงทุนในอุต่สาหกรรมต่ามเป้าหมาย	

และกลยุทธิ์ท่�กำาหนดไว้	 เพัื�อลดความเส่�ยง	 แต่่ใน	

ข้ณะเด่ยวกัน	 สามารถืเพัิ่มผิลต่อบัแทนอย่างสูงสุด	

ได้อ่กด้วย

ใช้ทรัพัยากรท่�ม่อยู่ทั้งในส่วนข้องบัริษััทฯ	 และบัริษััท	

ในเครือเพัื�อสนับัสนุนซึ�งกันและกันทำาให้ ได้รับัข้้อมูล	

เชิงลึก	 ในการแสวงหาข้้อต่กลงการลงทุนท่�ยั�งย่น

และมั�นคง

ด้วยท่มงานท่�ม่ความเป็นม่ออาช่พั	 กระบัวนการ

ทำางานท่�รัดกุม	 รวมทั้งประสบัการณ์จัากทั�วทั้ง	

ภูมิภาคและอุต่สาหกรรมต่่างๆ	 ล้วนช่วยให้เราม่	

ศักยภาพัในการปฏิบััต่ิงานท่�มั�นคง	 และวางแผิน	

เชิงกลยุทธิ์	 พัร้อมบัริหารบัริษััทในเครือให้ม่กิจัการ	

เต่ิบัโต่อย่างยั�งย่นและได้รับัผิลกำาไรอย่างสม�ำาเสมอ

ผินึกศักยภาพัและทรัพัยากรทั้ งหมดท่�ม่ ในการ	

จััดการสินทรัพัย์ท่�ยังไม่ปรากฏ	 เพัื�อนำามาใช้ ให้เกิด	

ผิลประโยชน์อย่างสูงสุด

เพ่�อริังสริริคั์คัว�มเจำริิญก��วหน��แบบย์ั�งย์ืนให�กับผู้้�ถืือห๊�น 

เริ�จำึงม๊่งมั�นที�จำะสริ��งคัว�มสำ�เริ็จำโดย์เริิ�มจำ�กริ�กฐ�นสำ�คััญที�มั�นคังแลัะแข็งแกริ่ง
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กิิจักรรม
เพัื�อสังคมข้ององค์กร

ปันนำ��ใจำช่วย์ภััย์โคัวิด - 19

ในป่ 2563 โดิ้ยในป่ท่�ผ่�นม� ไดิ้เ้กิดิ้ส์ถื�นก�ริณ์ก�ริ

แพริร่ิะบ�ดิ้ของเช่ �อไวริสั์โคัโริน่� (Covid-19) ต่ั�งแต่่ต่น้ป่ 

ซื้้�งส์่งผลกริะทบร๊ินแริงเป็นวงกว้�งไปทั�วโลก นำ�ไปส์่่

วิกฤต่ท�งเศริษัฐกิจำและส์งัคัมคัริั�งร๊ินแริงอนัเป็นผลจำ�ก 

ม�ต่ริก�ริคัวบคั๊มโริคัท่� เข้มงวดิ้ของหล�ยปริะเทศท่� 

ส์ง่ผลใหเ้ศริษัฐกิจำทั�วโลกเข�้ส์่ภ่�วะถืดิ้ถือยเป็นริะยะเวล�

ย�วน�นข�้มป่ เเละส์่งผลกริะทบต่่อเศริษัฐกิจำโดิ้ยริวม 

ของปริะเทศไทยอย�่งร๊ินแริง โดิ้ยเฉพ�ะภ�คัอต๊่ส์�หกริริม

ก�ริท่องเท่�ยว ส์�ยก�ริบิน ริวมทั�งก�ริส์่งออกท่�หดิ้ต่ัว

ร๊ินแริงจำ�กคัว�มต่อ้งก�ริทั�วโลกท่�ลดิ้ลง คัว�มจำำ�เป็น 

ท่�ต่อ้งปิดิ้ส์ถื�นปริะกอบก�ริท่�เส่์�ยงต่่อก�ริแพริ่ริะบ�ดิ้

ไดิ้ส้์่งผลกริะทบต่่อริ�ยไดิ้แ้ละก�ริจำ้�งง�นทั�วปริะเทศ 

เพ่�อเป็นส์่วนหน้�งในก�ริช่วยเหล่อผ่ไ้ดิ้ร้ิบัผลกริะทบจำ�ก

ส์ถื�นก�ริณไ์วริสั์โคัวิดิ้-19 

บริิษััท คันัทริ่� กร๊ิ�ป โฮลดิ้ิ �งส์ ์ จำำ�กดัิ้(มห�ชน) และบริิษััท 

ในเคัริ่อ จำ้งไดิ้ร้ิ่วมจำัดิ้ทำ�โคัริงก�ริเพ่�อส์ังคัม “ปันนำ��ใจำ 

ช่วยภัยโคัวิดิ้-19” โดิ้ยจำัดิ้เต่ริ่ยมถื๊งนำ��ใจำจำำ�นวนกว่� 

10,000 ชด๊ิ้ นำ�ไปแจำกจำ่�ยใหก้บัผ่ป้ริะส์บคัว�มเด่ิ้อดิ้ริอ้น

ทั�งในกร๊ิงเทพฯ และต่่�งจำงัหวดัิ้ โดิ้ยจำดัิ้ส์ริริงบปริะม�ณ

กว่� 5.5 ล�้นบ�ท และเงินบริิจำ�คัส์มทบส์่วนหน้�งจำ�ก

พนกัง�น เพ่�อส์่งต่่อปัจำจำยัและส์ิ�งของจำำ�เป็นเพ่�อบริริเท�

คัว�มเด่ิ้อดิ้ริอ้นต่อ่เน่�องเป็นริะยะเวล� 2 เด่ิ้อนค่ัอ ในเด่ิ้อน

พฤษัภ�คัมและมิถืน๊�ยน 
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สรุปข้้อมูลทางการเงิน

บัญชีท�งก�ริเงินที�สำ�คััญ 31 ธ์ันว�คัม 2563 31 ธ์ันว�คัม 2562 31 ธ์ันว�คัม 2561

ส์นิทริพัยร์ิวม 9,348.68   8,825.47  9,160.12 

หน่ �ส์นิริวม 4,048.72  3,064.42  3,273.38 

ส์ว่นของผ่ถ่้ือห๊น้ริวม 5,299.96 5,761.05  5,886.74 

มล่คั�่ห๊น้ท่�เริย่กชำ�ริะเเลว้ 4,336.92  4,336.92  4,336.91 

ริ�ยไดิ้ร้ิวม 1,418.30  1,102.43 616.50

กำ�ไริ (ข�ดิ้ทน๊) ส์ท๊ธิิ 142.97  83.56  (34.95)

กำ�ไริ (ข�ดิ้ทน๊) ต่อ่ห๊น้ (บ�ท) 0.04  0.02  (0.01)

คั่�สถืิตำิสำ�คััญ ณ วันที�*

ริ�คั�ล�่ส์ด๊ิ้ (บ�ท)  0.69  0.83  0.96 

มล่คั�่หลกัทริพัยต์่�มริ�คั�ต่ล�ดิ้ (ล�้นบ�ท)  2,992.48  3,599.63   4,163.43 

วนัท่�ของงบก�ริเงินท่�คั ำ�นวณคั�่ส์ถิืต่ิ 30/09/2563 30/09/2562 30/09/2561  

P/E (เท�่)  24.01  60.17 77.85

P/BV (เท�่)  0.53  0.62 0.69

มล่คั�่ห๊น้ท�งบญัช่ต่อ่ห๊น้ (บ�ท)  1.31  1.33 1.39

อตั่ริ�ส์ว่นเงินปันผลต่อบเเทน (%)  N/A  N/A 3.65

* อ�้งอิงขอ้มล่จำ�กต่ล�ดิ้หลกัทริพัยแ์ห่งปริะเทศไทย
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อัต่ราส่วนทางการเงิน

2563 2562 2561

อัตำริ�ส่วนแสดงคัว�มส�ม�ริถืในก�ริทำ�กำ�ไริ 

อตั่ริ�กำ�ไริขั�นต่น้ % 73.76 75.70 69.11

อตั่ริ�กำ�ไริส์ท๊ธิิ % 10.02 7.68 (5.69)

อตั่ริ�ผลต่อบแทนผ่ถ่้ือห๊น้ % 2.58 1.42 (1.16)

อตั่ริ�ผลต่อบแทนจำ�กก�ริลงทน๊ % 5.53 6.15 8.61 

อัตำริ�ส่วนแสดงปริะสิทธ์ิภั�พในก�ริดำ�เนินง�น 

อตั่ริ�ผลต่อบแทนจำ�กส์นิทริพัย์ % 1.57 0.92 0.78

อตั่ริ�ก�ริหมน๊ของส์นิทริพัย์ เท�่ 0.16 0.12 0.14

อัตำริ�ส่วนวิเคัริ�ะห์นโนย์บ�ย์ท�งก�ริเงิน 

อตั่ริ�ส์ว่นส์นิทริพัยส์์ภ�พคัลอ่งต่อ่เงินก่้ เท�่ 6.25 5.03 4.63

อตั่ริ�ส์ว่นส์นิทริพัยก่์อริ�ยไดิ้ต้่อ่เงินก่้ เท�่ 6.85 5.94 6.20

อตั่ริ�ส์ว่นส์นิทริพัยส์์ภ�พคัลอ่งต่อ่ส์นิทริพัยร์ิวม % 73.58 74.41 63.02

อตั่ริ�ส์ว่นส์นิทริพัยก่์อริ�ยไดิ้ต้่อ่ส์นิทริพัยร์ิวม % 80.65 87.78 67.42

อตั่ริ�ส์ว่นหน่�ส์นิต่อ่ส์ว่นของผ่ถ่้ือห๊น้ เท�่ 0.77 0.53 0.56

อตั่ริ�ก�ริจำ�่ยเงินปันผล* % - - -   

อัตำริ�ส่วนอื�น 

อตั่ริ�ส์ว่นเงินลงทน๊ในหลกัทริพัยต์่อ่ส์นิทริพัย์ เท�่ 56.63 65.33 67.44

เงินกองทน๊ส์ภ�พคัลอ่งส์ท๊ธิิของบริษัิัทยอ่ย เท�่ 40.88 32.52 99.02

ข�อม้ลัตำ่อห๊�น 

กำ�ไริส์ท๊ธิิต่อ่ห๊น้ขั�นพ่ �นฐ�น บ�ท 0.0351 0.0190 (0.0081)

เงินปันผลต่อ่ห๊น้ บ�ท - - -

มล่คั�่ต่�มบญัช่ต่อ่ห๊น้ บ�ท 1.31 1.33 1.35

อัตำริ�ก�ริเจำริิญเตำิบโตำ 

ส์นิทริพัยร์ิวม % 5.93 (3.65) 4.05

หน่�ส์นิริวม % 32.12 (6.38) 25.22

ริ�ยไดิ้ธ้ิร๊ิกิจำหลกัทริพัย์ % 29.11 80.14 (2.70)

คั�่ใชจ้ำ�่ยดิ้ำ�เนินง�น % 26.63 38.88 7.85

กำ�ไริ (ข�ดิ้ทน๊) ส์ท๊ธิิ % 71.10 (339.08) (114.97)

*อตั่ริ�ก�ริจำ่�ยปันผลเฉพ�ะของบริิษััทฯ
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บัริษััท	คันทรี�	 กรุ�ป	 โฮลดิ�งส์	 จัำากัด	 (มหาชน)	

หรือ	CGH		เป็นกลุ่มบัริษััทลงทุนท่�จัดทะเบั่ยน	

ในต่ลาดหลักทรัพัย์ เ เห่งประเทศไทย	 โดย	

เน้นการลงทุนระยะยาวในธิุรกิจัหลากหลาย	

ประเภท

จัุดเด่นข้องเราค่อการเข้้าบัริหารกิจัการ	

ข้องบัริษััทจัดทะเบั่ยนท่�ม่ศักยภาพั	 เพัื�อถื่อ	

ครองกิจัการท่�ม่รากฐานมั�นคง	 จัากนั้นปรับั

ปรุงเ เละพััฒนาให้ด่ยิ่ งๆ	 ข้้้นไปโดยอาศัย

ค ว าม เ ช่� ย ว ช าญด้ า นก า รบั ริ ห า ร ข้ อ ง	

ท่มงานในบัริษััทฯ	 เเละการผินึกกำาลังข้อง

บัริษััทในเครือทั้งหมด

ใบริับริองจำ�กโคัริงก�ริเเนวริ่วมปฏิิบัตำิ

ของภั�คัเอกชนไทย์ในก�ริตำ�อตำ��นก�ริท๊จำริิตำ

เงินลังท๊นในหลัักทริัพย์ ์
ตำ่อสินทริัพย์์ริวม

ริ�ย์ได�ริวม

56.63	% 1,418.30	ลับ.	
อัตำริ�ส่วนหนี�สินตำ่อ 
ส่วนของผู้้�ถืือห๊�น

สินทริัพย์์สภั�พคัลั่อง 
ตำ่อสินทริัพย์์ริวม

0.77	เท่� 73.58	%
สินทริัพย์์สภั�พคัลั่อง 
ตำ่อเงินก้�

6.25	เท่�

บัริษััท	คันทรี�	กรุ�ป	โฮลดิ�งส์	จัำากัด	(มหาชน)
จัุดเด่นท่�สำาคัญข้องกลุ่มบัริษััทในปี	2563
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บัริษััทหลักทรัพัย์	คันทรี�	กรุ�ป	จัำากัด	(มหาชน)
จัุดเด่นท่�สำาคัญข้องกลุ่มบัริษััทในปี	2563

บัริษััทหลักทรัพัย์	คันทรี�	กรุ�ป	จัำากัด	(มหาชน)	

หรือ	 CGS	 เป็นบัริษััทหลักทรัพัย์ชั้นนำาใน

ประเทศไทยท่�ให้บัริการด้านการเงินเเบับัครบั

วงจัร	โดยม่ประสบัการณ์ยาวนานกว่า	40	ปี

อัตำริ�กำ�ไริ 
ขั�นตำ�น

ริ�ย์ได�ริวม

74.37	% 1,292.85	ลับ.	
อัตำริ�ผู้ลัตำอบเเทน 
จำ�กก�ริลังท๊น

อัตำริ�ผู้ลัตำอบเเทน 
ผู้้�ถืือห๊�น

7.34	%

90.23	%

48.70	%

5.97	%

2.03	%
สินทริัพย์์ก่อริ�ย์ได� 
ตำ่อสินทริัพย์์ริวม

สินทริัพย์์สภั�พคัลั่อง 
ตำ่อสินทริัพย์์ริวม

อัตำริ�ส่วนหนี�สิน 
ตำ่อส่วนของผู้้�ถืือห๊�น
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บัริษััทหลักทรัพัย์จััดการกองทุน	เอ็มเอฟซ่	จัำากัด	(มหาชน)
จัุดเด่นท่�สำาคัญข้องกลุ่มบัริษััทในปี	2563

บัริษััทหลักทรัพัย์จััดการกองทุน	 เอ็มเอฟซ่	

จัำากัด	(มหาชน)	หรือ	MFC	เป็นบัริษััทจััดการ	

กองทุนเเห่งเเรกข้องประเทศไทย	 ก่อต่ั้งโดย

กระทรวงการคลัง	 เม่�อวันท่� 	 29	 ธิันวาคม	

พั.ศ.2518	 ปัจัจัุบัันน่้ถื่อว่าเป็นบัริษััทหลัก

ทรัพัย์จััดการกองทุนเพัียงบัริษััทเด่ยวท่�จัด

ทะเบั่ยนในต่ลาดหลักทรัพัย์เเห่งประเทศไทย

ใบริับริองจำ�กโคัริงก�ริเเนวริ่วมปฏิิบัตำิ

ของภั�คัเอกชนไทย์ในก�ริตำ�อตำ��นก�ริท๊จำริิตำ

กำ�ไริส๊ทธ์ิ กำ�ไริก่อนดอกเบี�ย์  
ภั�ษัี เเลัะคั่�เสื�อมริ�คั�

148.10	ลับ. 231.82	ลับ.

สินทริัพย์์ริวม ริ�ย์ได�ริวม

1,467.82	ลับ. 915.07 ลับ.

อัตำริ�ส่วนหนี�สิน 
ตำ่อส่วนของผู้้�ถืือห๊�น

0.38	เท่�
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	บัริษััท	ผิาเเดงอินดัสทรี	จัำากัด	(มหาชน)
จัุดเด่นท่�สำาคัญข้องกลุ่มบัริษััทในปี	2563

บัริษััท	 ผิาเเดงอินดัสทรี 	 จัำากัด	 (มหาชน)	

หรือ	 PDI	 เคยเป็นผิู้ผิลิต่โลหะสังกะส่เพัื�อ

ใช้ ในอุต่สาหกรรมชุบัเคล่อบัสังกะส่ เ เละ

อุต่สาหกรรมฉี่ดข้้้นรูปชิ�นงาน		ต่่อมาบัริษััทฯ	

ได้ปรับัโครงสร้างธิุรกิจัดำาเนินธิุรกิจัพัลังงาน	

ทดเเทน	เเละอสังหาริมทรัพัย์	เพัื�อการเต่ิบัโต่

ท่�ยั �งย่นเม่�อปี	2557	เเละปี	2562	ต่ามลำาดับั	

ปัจัจัุบัันบัริษััทฯ	มุ่งเน้นลงทุนในธิุรกิจัโรงแรม

และการบัริการเป็นหลัก

กำ�ไริส๊ทธ์ิ กำ�ไริก่อนดอกเบี�ย์  
ภั�ษัี เเลัะคั่�เสื�อมริ�คั�

357.52	ลับ.

สินทริัพย์์ริวม

7,293.31	ลับ.

80.44	ลับ.

อัตำริ�ส่วนหนี�สิน 
ตำ่อส่วนของผู้้�ถืือห๊�น

ริ�ย์ได�ริวม

0.53	เท่�

557.88	ลับ.	
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ความสำาเร็จัข้อง	CGH	ในปี	2563
บัริษััท	คันทรี�	กรุ�ป	โฮลดิ�งส์	จัำากัด	(มหาชน)	(CGH)

อัตำริ�ก�ริเตำิบโตำของริ�ย์ได� 
ธ์๊ริกิจำหลัักทริัพย์์

สินทริัพย์์ที�ก่อให�เกิดริ�ย์ได� 
ตำ่อสินทริัพย์์ริวม

กำ�ไริก่อนดอกเบี�ย์ภั�ษั ี
เเลัะคั่�เสื�อมริ�คั�

อัตำริ�ส่วนสินทริัพย์์ 
ก่อริ�ย์ได�ตำ่อเงินก้�

213.31	ลับ.

6.85	เท่�

29.11	%

80.65	%

26 รายงานประจำำาปี 2563



1	|	นโยบัายและภาพัรวมการประกอบัธิุรกิจั

บริษัิัท คันัทริ่� กร๊ิ�ป โฮลดิ้ิ �งส์ ์จำำ�กดัิ้ (มห�ชน) (บริษัิัทฯ หริอ่ CGH) จำดิ้ทะเบ่ยนก่อต่ั�งเป็นบริษัิัทมห�ชน เม่�อวนัท่� 15 พฤษัภ�คัม 2557 

บริษัิัทฯ ปริะกอบธิ๊ริกิจำท่�ม่ริ�ยไดิ้จ้ำ�กก�ริถ่ือห๊น้ในบริษัิัทอ่�นเป็นหลกั (Holding Company) ซื้้�งม่ธิ๊ริกิจำหลกั ค่ัอ ธิ๊ริกิจำก�ริเงิน ปัจำจำบ๊นั

บริษัิัทฯ ม่ทน๊จำดิ้ทะเบ่ยน 6,143,905,902 บ�ท และทน๊ชำ�ริะแลว้ 4,336,923,080 บ�ท โดิ้ยภ�ยหลงัจำ�กก�ริปริบัโคัริงส์ริ�้งของกิจำก�ริ

แลว้ บริษัิัทฯ ม่บริษัิัทหลกัทริพัย ์ คันัทริ่� กร๊ิ�ป จำำ�กดัิ้ (มห�ชน) (บริษัิัทหลกัทริพัยฯ์  หริอ่ บริษัิัทย่อย หริอ่ CGS) เป็นบริษัิัทย่อยท่�เป็น

บริิษััทเเกน บริิษััท เก็งกิ แคัปปิต่อล จำำ�กดัิ้ เป็นบริิษััทย่อย โดิ้ยม่บริิษััทหลกัทริพัยจ์ำดัิ้ก�ริกองทน๊ เอ็มเอฟซ่ื้ จำำ�กดัิ้ (มห�ชน) (MFC)  

บริษัิัท ผ�แดิ้งอินดิ้สั์ทริ ่จำำ�กดัิ้ (มห�ชน) (PDI) และบริษัิัท คันัทริ่� กร๊ิ�ป ด่ิ้เวลลอปเมนท ์จำำ�กดัิ้ (มห�ชน) (CGD) เป็นบริษัิัทริว่ม 

บริิษััทหลกัทริพัย ์ คันัทริ่� กร๊ิ�ป จำำ�กดัิ้ (มห�ชน) เดิ้ิมช่�อ “บริิษััท แอ�ดิ้คัินซื้นั เอ็นเต่อริไ์พริส์ ์ จำำ�กดัิ้” โดิ้ยจำดิ้ทะเบ่ยนก่อต่ั�งในป่ 2509  

ต่อ่ม�ไดิ้ร้ิบัอนญ๊�ต่ใหป้ริะกอบธิร๊ิกิจำหลกัทริพัยใ์นป่ 2517 ห๊น้ส์�มญัของบริษัิัทดิ้งักล�่วไดิ้ร้ิบัอนม๊ตั่ใิหเ้ป็นหลกัทริพัยร์ิบัอนญ๊�ต่ในต่ล�ดิ้

หลกัทริพัยฯ์ ในป่ 2534 ต่อ่ม�ในป่ 2552 บริษัิัทดิ้งักล�่วไดิ้จ้ำดิ้ทะเบ่ยนเปล่�ยนช่�อเป็น “บริษัิัทหลกัทริพัย ์คันัทริ่� กร๊ิ�ป จำำ�กดัิ้ (มห�ชน)”   

เม่�อวันท่� 29 เมษั�ยน 2557 บริิษััทหลักทริพัยฯ์ ม่มต่ิอน๊มัต่ิแผนก�ริปริบัโคัริงส์ริ�้งกิจำก�ริผ่�นก�ริขออน๊มัต่ิต่่อท่�ปริะช๊มส์�มัญ 

ผ่ถ่้ือห๊น้ปริะจำำ�ป่ 2557 โดิ้ยภ�ยใต่แ้ผนก�ริปริบัโคัริงส์ริ�้งกิจำก�ริดิ้งักล�่ว บริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ ไดิ้จ้ำดัิ้ต่ั�ง “บริษัิัท คันัทริ่� กร๊ิ�ป โฮลดิ้ิ �งส์ ์จำำ�กดัิ้ 

(มห�ชน)” ใหเ้ป็นบริษัิัทโฮลดิ้ิ �ง ซื้้�งเข�้จำดิ้ทะเบ่ยนในต่ล�ดิ้หลกัทริพัยฯ์ แทนห๊น้ส์�มญัของบริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ เม่�อวนัท่� 8 มกริ�คัม 2558 

เพ่�อเพิ�มโอก�ส์ในก�ริเพิ�มศกัยภ�พและพฒัน�ขย�ยธิ๊ริกิจำเพ่�อก�ริเต่ิบโต่ในอน�คัต่ อ่กทั�งเพิ�มคัว�มคัล่องต่วัและคัว�มย่ดิ้หย๊่นในก�ริ

ดิ้ำ�เนินธิ๊ริกิจำใหม่ๆ อย่�งต่อ่เน่�องเพ่�อริองริบัคัว�มเปล่�ยนแปลงอย่�งริวดิ้เริว็ โดิ้ยบริษัิัทฯ ไดิ้ท้ ำ�คัำ�เส์นอซื้่ �อหลกัทริพัยท์ั�งหมดิ้ของบริษัิัท

หลกัทริพัยฯ์ ในอตั่ริ�ก�ริแลกหลกัทริพัยเ์ท่�กบั 1 ห๊น้ส์�มญัของบริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ ต่อ่ 1 ห๊น้ส์�มญัของบริษัิัทฯ  โดิ้ยหลงัจำ�กบริษัิัทฯ 

ทำ�คัำ�เส์นอซ่ื้ �อเป็นผลส์ำ�เริจ็ำ บริษัิัทฯ  ไดิ้ก้ล�ยเป็นผ่ถ่้ือห๊น้ริ�ยใหญ่ของบริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ 
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1.1 วิสัย์ทัศึน์ วัตำถื๊ปริะสงคั์ แลัะเป้�หม�ย์

วิสัย์ทัศึน์

เราจะเป็็นบริษััทลงทุนท่�หลากหลายและเติบิโติอย่างรวดเร็วและยั�งยืนท่�สุุดแหง่หน่�งของป็ระเทศไทย

“เริ�ต่ั�งปณิธิ�นว่�จำะเป็นบริิษััทลงท๊นท่�หล�กหล�ยและเต่ิบโต่อย่�งยั�งย่นริวดิ้เริ็วท่�ส์๊ดิ้แห่งหน้�งของปริะเทศไทย เริ�มั�นใจำเพริ�ะ 

ม่เคัริอ่ข่�ยกว�้งขว�ง ปริะกอบกบัองคัค์ัว�มร่ิด้ิ้�้นก�ริต่ล�ดิ้ท่�เขม้แข็ง ทำ�ใหต้่ดัิ้ส์ินใจำดิ้�้นก�ริลงทน๊ไดิ้แ้ม่นยำ� ยิ�งไปกว่�นั�น เริ�ม่บริษัิัท

ในเคัริอ่ท่�ส์ง่เส์ริมิธิ๊ริกิจำซื้้�งกนัและกนั และเม่�อม�ผนก้กำ�ลงัริว่มกนั ก็ทำ�ใหผ้ลก�ริดิ้ำ�เนินง�นโดิ้ยริวมของบริษัิัทเติ่บโต่ข้ �น”

พันธ์กิจำ 

เพื่ื�อรังสุรรค์ค์์วามเจริญก้าวหน้าแบบยั�งยืนให้กับผู้้้ถืือหุ้น เราจ่งมุ่งมั�นท่�จะสุร้างค์วามสุำาเร็จโดยเริ�มจากรากฐานสุำาคั์ญ 

ท่�มั�นค์งและแข็งแกร่ง

โดย์มีกลัย์๊ทธ์์ดังตำ่อไปนี� :

การค์รอบค์รองกิจการอย่างม่กลยุทธ์์

• แส์วงห�โอก�ส์ใหม่ๆ ในอต๊่ส์�หกริริมเป�้หม�ย โดิ้ยอ�ศยัเคัริอ่ข่�ยของกล๊ม่บริษัิัทในเคัริอ่ท่�ม่ริ�กฐ�นแข็งแกริง่

• กริะจำ�ยก�ริลงท๊นในอ๊ต่ส์�หกริริมต่�มเป้�หม�ยและกลย๊ทธิ์ท่�ก ำ�หนดิ้ไว ้ เพ่�อลดิ้คัว�มเส์่�ยงแต่่ในขณะเด่ิ้ยวกันส์�ม�ริถืเพิ�ม  

 ผลต่อบแทน อย่�งส์ง่ส์ด๊ิ้ไดิ้อ่้กดิ้ว้ย

• ใชท้ริพัย�กริท่�ม่อย่่ทั�งในส์่วนของบริิษััทฯ และบริิษััทในเคัริอ่เพ่�อส์นบัส์นน๊ซื้้�งกนัและกนั ทำ�ใหไ้ดิ้ร้ิบัขอ้มล่เชิงลก้ ในก�ริแส์วงห� 

 ขอ้ต่กลง ก�ริลงทน๊ท่�ยั�งย่นและมั�นคัง

เสุริมสุร้างการเติบิโติอย่างยั�งยืน

• ดิ้ว้ยท่มง�นท่�ม่คัว�มเป็นม่ออ�ช่พ กริะบวนก�ริทำ�ง�นท่�ริดัิ้กม๊ ริวมทั�งปริะส์บก�ริณจ์ำ�กทั�วทั�งภมิ่ภ�คัและอต๊่ส์�หกริริมต่�่งๆ ลว้นชว่ย 

 ใหเ้ริ�ม่ศกัยภ�พในก�ริปฏิบตั่ิง�นท่�มั�นคัง และว�งแผนเชิงกลยท๊ธิ ์ พริอ้มบริิห�ริบริิษััทในเคัริ่อใหม่้กิจำก�ริเต่ิบโต่อย่�งยั�งย่นและ 

 ไดิ้ร้ิบัผลกำ�ไริอย่�งส์มำ��เส์มอ

• ผนก้ศกัยภ�พและทริพัย�กริทั�งหมดิ้ท่�ม่ในก�ริจำดัิ้ก�ริส์ินทริพัยท่์�ยงัไม่ปริ�กฏ เพ่�อนำ�ม�ใชใ้หก่้อเกิดิ้ผลปริะโยชนอ์ย่�งส์ง่ส์ด๊ิ้

เป้�หม�ย์ในก�ริดำ�เนินธ์๊ริกิจำ

บริษัิัท คันัทริ่� กร๊ิ�ป โฮลดิิ้ �งส์ ์จำำ�กดัิ้ (มห�ชน) ม่วิส์ยัทศันม์๊ง่มั�นท่�จำะเป็นผ่น้ ำ�ในธิร๊ิกิจำโฮลดิิ้ �งในปริะเทศไทย ท่�ม๊ง่เนน้ก�ริส์ริ�้งริ�กฐ�นท่�มั�นคัง 

และแข็งแกริง่ โดิ้ยบริษัิัทฯ ม่บค๊ัล�กริท่�ม่ศกัยภ�พในก�ริดิ้ำ�เนินง�น ปริะกอบไปดิ้ว้ยผ่เ้ช่�ยวช�ญในหล�กหล�ยส์�ข� ซื้้�งส์�ม�ริถืบริหิ�ริ 

ก�ริลงท๊นในธิ๊ริกิจำท่�หล�กหล�ยเพ่�อส์ริ�้งผลต่อบแทนส์่งกว่� อ่กทั�งยังม่บริิษััทในเคัริ่อท่�เป็นผ่้เช่�ยวช�ญในกล๊่มธิ๊ริกิจำดิ้�้นต่่�งๆ  

หล�ยปริะเภท และม่ส์ภ�พคัลอ่งส์ง่ เชน่ ธิร๊ิกิจำหลกัทริพัย ์อส์งัห�ริมิทริพัย ์บริหิ�ริก�ริลงทน๊ และพลงัง�น ซื้้�งทำ�ใหบ้ริษัิัทฯ ม่โอก�ส์ในก�ริลงทน๊ 

ทั�งในริะยะส์ั�นและริะยะย�วในกล๊ม่ธิ๊ริกิจำต่่�งๆ ริวมถื้งกล๊ม่ธิ๊ริกิจำเกิดิ้ใหม่ไดิ้อ้ย่�งหล�กหล�ยเพ่�อก�้วส์่่คัว�มเป็นผ่น้ ำ�ในธิ๊ริกิจำ บริษัิัทฯ  

ม่นโยบ�ยหลกัในก�ริส์ริ�้งผลต่อบแทนท่�ด่ิ้ในก�ริลงทน๊ใหแ้ก่ผ่ถ่้ือห๊น้อย่�งต่่อเน่�องและยั�งย่น โดิ้ยม่ก�ริบริิห�ริจำดัิ้ก�ริทริพัย�กริใหม่้ 

ปริะส์ิทธิิภ�พและเกิดิ้ปริะโยชนส์์ง่ส์ด๊ิ้ ริวมทั�งม่ก�ริบริหิ�ริจำดัิ้ก�ริต่น้ทน๊อย่�งม่ปริะส์ิทธิิภ�พเส์ริมิส์ริ�้งผลกำ�ไริใหแ้ก่บริษัิัทฯ พริอ้มทั�ง 

แส์วงห�ช่องท�งและโอก�ส์ท�งธิ๊ริกิจำ โดิ้ยก�ริขย�ยก�ริลงทน๊ในธิ๊ริกิจำต่�่งๆ ท่�ส์�ม�ริถืส์ริ�้งผลต่อบแทนและผลกำ�ไริในริะดิ้บัคัว�มเส์่�ยง 

ท่�เหม�ะส์มอย่�งต่อ่เน่�องเพ่�อเส์ริมิส์ริ�้งก�ริเต่ิบโต่อย่�งยั�งย่น
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กลัย์๊ทธ์์ในก�ริดำ�เนินก�ริ

บริิษััทฯ ม่กลย๊ทธิ์ในก�ริดิ้ำ�เนินก�ริโดิ้ยก�ริลงท๊นทั�งในริะยะส์ั�นและริะยะย�ว ก�ริลงท๊นริะยะส์ั�นเนน้กล๊่มธิ๊ริกิจำท่�ส์ริ�้งริ�ยไดิ้ส้์่ง  

ในขณะเด่ิ้ยวกนั ก�ริลงท๊นริะยะย�วส์่วนใหญ่จำะเนน้กล๊่มบริิษััทท่�ม่ริ�ยไดิ้ม้ั�นคัง ทั�งน่ �เพ่�อใหบ้ริิษััทฯ ส์�ม�ริถืเต่ิบโต่ต่่อไปไดิ้อ้ย่�ง

มั�นคังและส์ริ�้งผลต่อบแทนท่�ด่ิ้แก่ผ่ถ่้ือห๊น้ต่ลอดิ้จำนผ่ม่้ส์่วนไดิ้เ้ส์่ยอ่�นๆ โดิ้ยก�ริลงท๊นทั�งส์องแบบอย่่ภ�ยใต่ก้�ริบริิห�ริง�นท่�ย้ดิ้ก�ริ

ใชป้ริะโยชนจ์ำ�กส์ินทริพัยท่์�ม่อย่่แลว้ ใหเ้ต่็มศกัยภ�พเพ่�อส์ริ�้งริ�ยไดิ้ ้ ก�ริแส์วงห�โคัริงก�ริใหม่ในฐ�นธิ๊ริกิจำเดิ้ิมของบริิษััทฯ ริวมทั�ง  

ก�ริเพิ�มปริะส์ิทธิิภ�พภ�ยในองคัก์ริใหพ้ริอ้ม ขบัเคัล่�อนกลยท๊ธิธ์ิ๊ริกิจำขององคัก์ริใหป้ริะส์บคัว�มส์ำ�เริจ็ำต่�มเป�้หม�ยท่�ว�งไว้

ในดิ้�้นธิ๊ริกิจำหลกัทริพัย ์ บริษัิัทฯ ม่กลยท๊ธิเ์พ่�อเพิ�มศกัยภ�พในก�ริแข่งขนัในธิ๊ริกิจำหลกัทริพัยซ์ื้้�งเป็นธิ๊ริกิจำหลกัของบริษัิัทฯ โดิ้ยใหค้ัว�ม

ส์ำ�คัญักับก�ริใหบ้ริิก�ริพริอ้มนำ�เส์นอผลิต่ภณัฑิใ์หม่ๆ และพฒัน�ริะบบเทคัโนโลย่ส์�ริส์นเทศใหท้นัส์มยั ม่คัว�มคัล่องต่วัในก�ริให้

บริิก�ริและต่อบส์นองคัว�มต่อ้งก�ริของลก่คั�้ม�กข้ �น ริวมถื้งก�ริพฒัน�ขอ้มล่ข่�วส์�ริดิ้�้นง�นวิจำยัหลกัทริพัยข์องบริิษััทฯ แก่ลก่คั�้

ในส์ภ�วะก�ริแข่งขนัในธิ๊ริกิจำหลกัทริพัยท่์�ม่คัว�มร๊ินแริงม�กข้ �น ริวมถื้งคั�่น�ยหน�้ซ่ื้ �อข�ยหลกัทริพัยท่์�ม่แนวโนม้ลดิ้ลงอย่�งต่อ่เน่�อง

นอกจำ�กน่� เพ่�อเป็นก�ริลดิ้คัว�มเส์่�ยงจำ�กก�ริพ้�งพ�ริ�ยไดิ้ค้ั่�ธิริริมเน่ยมซ่ื้ �อข�ยหลกัทริพัยแ์ละส์�ม�ริถืริกัษั�ฐ�นริ�ยไดิ้ข้องบริิษััทฯ  

ใหม่้เส์ถ่ืยริภ�พ ริวมทั�ง ก�ริส์ริ�้งริ�ยไดิ้เ้พิ�มเต่ิมในส์ภ�วะท่�ม่ก�ริแข่งขนัร๊ินแริงในธิ๊ริกิจำหลกัทริพัย ์บริษัิัทฯ ม่แผนง�นขย�ยธิ๊ริกริริมก�ริ 

ปริะกอบธิ๊ริกิจำไปยงัธิ๊ริกิจำอ่�นเพิ�มเต่ิมเพ่�อเป็นก�ริขย�ยฐ�นริ�ยไดิ้น้อกเหน่อจำ�กธิ๊ริกิจำน�ยหน�้ซ่ื้ �อข�ยหลกัทริพัย ์ เช่น ก�ริซ่ื้ �อข�ยหลกั

ทริพัยเ์พ่�อบญัช่บริษัิัท ก�ริทำ�ธิ๊ริกริริมดิ้�้นต่ริ�ส์�ริหน่� ก�ริเพิ�มส์ดัิ้ส์ว่นลก่คั�้ส์ถื�บนัทั�งในและต่่�งปริะเทศ ก�ริทำ�ธิ๊ริกริริมดิ้�้นกองทน๊

ส์ว่นบค๊ัคัล    ริวมถื้งก�ริเนน้ก�ริบริหิ�ริจำดัิ้ก�ริทริพัย�กริท่�ม่อย่่ใหม่้ปริะส์ิทธิิภ�พและลดิ้ต่น้ทน๊ในก�ริดิ้ำ�เนินง�น เพ่�อใหบ้ริษัิัทฯ ส์�ม�ริถื

ริกัษั�ริะดิ้บัริ�ยไดิ้แ้ละผลกำ�ไริใหด่้ิ้อย่�งต่อ่เน่�องและเต่ิบโต่อย่�งมั�นคัง
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ปี พัฒิน�ก�ริที�สำ�คััญ

2561

2562

2563

1.2  ก�ริเปลัี�ย์นแปลังแลัะพัฒิน�ก�ริที�สำ�คััญในช่วง 3 ปีที�ผู้่�นม�

• ลดิ้ทน๊จำดิ้ทะเบ่ยนของบริษัิัทฯ จำ�กทน๊จำดิ้ทะเบ่ยนเดิ้ิม 6,075,927,916 บ�ท เป็น 4,698,271,244บ�ท โดิ้ยก�ริ 

 ต่ดัิ้ห๊น้ท่�ยงัไม่ไดิ้อ้อกจำำ�หน่�ยของบริิษััทฯ จำำ�นวน 1,377,656,672 ห๊น้ มล่คั่�ท่�ต่ริ�ไวห้๊น้ละ 1 บ�ท และแกไ้ข 

 เพิ�มเต่ิมหนงัส์่อบริคิัณหส์์นธิิขอ้ 4 ของบริษัิัทฯ เพ่�อใหส้์อดิ้คัลอ้งกบัก�ริลดิ้ทน๊จำดิ้ทะเบ่ยนของบริษัิัทฯ

• ออกและเส์นอข�ยใบส์ำ�คััญแส์ดิ้งส์ิทธิิท่�จำะซ่ื้ �อห๊้นส์�มัญของบริิษััทฯ คัริั�งท่�  3 (CGH-W3) จำำ�นวนไม่เกิน  

 1,445,634,658 หน่วย เพ่�อจำดัิ้ส์ริริใหแ้ก่ผ่ถ่้ือห๊น้เดิ้ิมต่�มส์ดัิ้ส์ว่นก�ริถ่ือห๊น้

• เพิ�มทน๊จำดิ้ทะเบ่ยนจำ�กทน๊จำดิ้ทะเบ่ยนเดิ้ิม 4,698,271,244 บ�ท เป็น 6,143,905,902 บ�ท โดิ้ยก�ริออกห๊น้ส์�มญั 

 เพิ�มท๊นจำำ�นวน 1,445,634,658 ห๊น้มล่คั่�ท่�ต่ริ�ไวห้๊น้ละ 1 บ�ท และแกไ้ขเพิ�มเต่ิมหนังส์่อบริิคัณหส์์นธิิขอ้ 4  

 ของบริษัิัทฯ เพ่�อใหส้์อดิ้คัลอ้งกบัก�ริเพิ�มทน๊จำดิ้ทะเบ่ยนของบริษัิัทฯ

• ปัจำจำบ๊นับริษัิัทฯ ม่ทน๊จำดิ้ทะเบ่ยน 6,143,905,902 บ�ท และทน๊ชำ�ริะแลว้ 4,336,906,384 บ�ท

• ทน๊ชำ�ริะแลว้เพิ�มจำ�กเดิ้ิม 4,336,906,384 บ�ท เป็น 4,336,923,080 บ�ท

• ป่  2562 บริษัิัทฯ ม่ทน๊จำดิ้ทะเบ่ยน 6,143,905,902 บ�ท และทน๊ชำ�ริะแลว้ 4,336,923,080 บ�ท

• ปัจำจำบ๊นับริษัิัทฯ ม่ทน๊จำดิ้ทะเบ่ยน 6,143,905,902 บ�ท และทน๊ชำ�ริะแลว้ 4,336,923,080 บ�ท

• ดิ้ริ.ว่ริพฒัน ์เพชริคัป๊ต่ ์ล�ออกจำ�กต่ำ�แหน่งกริริมก�ริบริษัิัท ในวนัท่� 26 กม๊ภ�พนัธิ ์2563 

• คัณะกริริมก�ริบริิษััท ม่มต่ิแต่่งต่ั�ง น�งส์�วจำ๊ฬ�ริตั่น ์ ส์ธ่๊ิธิริ เป็นกริริมก�ริแทนกริริมก�ริท่�ล�ออก ม่ผลวนัท่� 26  

 กม๊ภ�พนัธิ ์2563

• ก�ริปริะช๊มคัณะกริริมก�ริบริิษััท คัริั�งท่� 6/2562 เม่�อวนัท่� 1 พฤศจิำก�ยน 2562 ม่มต่ิอน๊มตั่ิโคัริงก�ริซ่ื้ �อห๊น้ค่ัน 

 เพ่�อบริิห�ริท�งก�ริเงิน (Treasury Stock) โดิ้ยบริิษััทฯ ไดิ้ด้ิ้ ำ�เนินก�ริซ่ื้ �อห๊น้ค่ันต่�มโคัริงก�ริน่ �เป็นจำำ�นวน 

 331,378,200 ห๊น้ หริ่อคัิดิ้เป็นริอ้ยละ 7.64 ของห๊้นท่�จำ ำ�หน่�ยไดิ้เ้เลว้ทั�งหมดิ้ เเละใช้เงินในก�ริซื้่ �อห๊น้ค่ัน 

 ริวมจำำ�นวนทั�งส์ิน 258,705,921 บ�ท
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1.3 โคัริงสริ��งก�ริถืือห๊�นของกลั๊่มบริิษััท

บริษัิัท คันัทริ่� กร๊ิ�ป โฮลดิ้ิ �งส์ ์จำำ�กดัิ้ (มห�ชน) ม่โคัริงส์ริ�้งก�ริถ่ือห๊น้ของกล๊ม่บริษัิัท ณ วนัท่� 31 ธินัว�คัม 2563 ดิ้งัน่ �

เป้�หม�ย์ในก�ริดำ�เนินธ์๊ริกิจำ

ส์ำ�หริบัก�ริปริะกอบธิ๊ริกิจำของบริษัิัทฯ และบริษัิัทย่อยปริะจำำ�ป่ 2563 แบง่ก�ริดิ้ำ�เนินง�นออกเป็นดิ้งัน่ �

บริิษััท คัันทริ่� กริ๊�ป โฮลัดิ�งส์ จำำ�กัด (มห�ชน)

บริษัิัทฯ ม่วตั่ถืป๊ริะส์งคัใ์นก�ริปริะกอบธิร๊ิกิจำดิ้�้นก�ริลงทน๊และม่บริษัิัทหลกัเป็นบริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ โดิ้ยบริษัิัทฯ จำะปริะกอบธิร๊ิกิจำดิ้งัต่อ่ไปน่�

• ปริะกอบธิ๊ริกิจำโดิ้ยม่ริ�ยไดิ้จ้ำ�กก�ริถ่ือห๊น้ในบริษัิัทอ่�นเป็นหลกั

• จำดัิ้ห�เงินทน๊ เพ่�อดิ้ำ�เนินธิ๊ริกิจำของบริษัิัทฯ และบริษัิัทในกล๊ม่

• ลงทน๊ในธิ๊ริกิจำใหม่ๆ ทั�งในและต่�่งปริะเทศทั�งท่�เก่�ยวขอ้งและไม่เก่�ยวขอ้งกบัธิ๊ริกิจำเดิ้ิม เพ่�อปริะโยชนใ์นก�ริบริหิ�ริส์ภ�พคัลอ่งเพ่�อ 

 เพิ�มมล่คั�่ใหแ้ก่บริษัิัทฯ 

• ให้ก�ริส์นับส์น๊นดิ้้�นอ่�นๆ แก่บริิษััทในกล๊่มโดิ้ยบริิษััทฯ จำะใช้บริิก�ริหน่วยง�นส์นับส์น๊นบ�งส์่วนจำ�กบริิษััทหลักทริัพย์ฯ  

 (Outsourcing)เพ่�อเป็นก�ริบริิห�ริจำดัิ้ก�ริทริพัย�กริท่�ม่อย่่ของบริิษััทฯ และบริิษััทหลกัทริพัยฯ์ ใหเ้กิดิ้ปริะโยชนอ์ย่�งเต่็มท่� โดิ้ย 

 บริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ จำะใหค้ั ำ�แนะนำ�และบริกิ�ริส์นบัส์นน๊แก่บริษัิัทฯ ซื้้�งริวมถืง้แต่ไ่มจ่ำ ำ�กดัิ้เฉพ�ะก�ริใหค้ั ำ�แนะนำ�และบริกิ�ริส์นบัส์นน๊ 

 ในดิ้�้นต่�่งๆ ต่�มริ�ยละเอ่ยดิ้ดิ้งัต่อ่ไปน่�

 - ก�ริใหบ้ริกิ�ริในดิ้�้นก�ริบริหิ�ริคัว�มเส์่�ยง

 - ก�ริใหบ้ริกิ�ริในดิ้�้นริะบบเทคัโนโลย่และส์�ริส์นเทศ

นอกจำ�กน่� บริษัิัทฯ ไดิ้จ้ำดัิ้ต่ั�งหนว่ยง�นเพ่�อคัวบคัม๊นโยบ�ยก�ริลงทน๊และนโยบ�ยก�ริกำ�กบัดิ้แ่ลกิจำก�ริท่�ด่ิ้ หริอ่ธิร๊ิกิจำท่�บริษัิัทฯ เข�้ไปลงทน๊ 

เพ่�อเป็นไปต่�มหลกัเกณฑิเ์ก่�ยวกบัก�ริกำ�กบัดิ้แ่ลก�ริดิ้ำ�เนินง�นของบริษัิัทยอ่ยและบริษัิัทริว่ม โดิ้ยบริษัิัทยอ่ยและบริษัิัทริว่มของบริษัิัทฯ 

จำะดิ้ำ�เนินง�นท่�ริบัผิดิ้ชอบภ�ยใต่น้โยบ�ยและหลกัเกณฑิก์�ริดิ้ำ�เนินธิ๊ริกิจำท่�กำ�หนดิ้โดิ้ยบริษัิัทฯ 

บริิษััทย์่อย์

บริิษััทหลัักทริัพย์์ คัันทริ่� กริ๊�ป จำำ�กัด (มห�ชน)

บริิษััทหลกัทริพัย ์ คันัทริ่� กร๊ิ�ป จำำ�กดัิ้ (มห�ชน) ไดิ้จ้ำดิ้ทะเบ่ยนเปล่�ยนช่�อจำ�ก “บริิษััท แอ�ดิ้คิันซื้นั เอ็นเต่อริไ์พริส์ ์ จำำ�กดัิ้” ในป่ 2552  

ซื้้�งไดิ้เ้ริิ�มดิ้ำ�เนินธิ๊ริกิจำในป่ 2509 และไดิ้ร้ิบัก�ริอนม๊ตั่ิเป็นส์ม�ชิกหม�ยเลข 3 ใหป้ริะกอบธิ๊ริกิจำหลกัทริพัยใ์นป่ 2517 อ่กทั�งห๊น้ส์�มญั 

ของบริษัิัทดิ้งักล�่วไดิ้ร้ิบัอนม๊ตั่ิใหเ้ป็นหลกัทริพัยร์ิบัอนญ๊�ต่ในต่ล�ดิ้หลกัทริพัยฯ์ ในป่ 2534 

99.31% 25%24.96% 9.05% 100%
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ทั�งน่ � บริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ ไดิ้เ้พิกถือนห๊น้ของบริษัิัทออกจำ�กก�ริเป็นหลกัทริพัยจ์ำดิ้ทะเบ่ยนในต่ล�ดิ้หลกัทริพัยฯ์ เม่�อวนัท่� 8 มกริ�คัม 2558 

เพ่�อนำ�บริษัิัท คันัทริ่� กร๊ิ�ป โฮลดิ้ิ �งส์ ์จำำ�กดัิ้ (มห�ชน) เข�้จำดิ้ทะเบ่ยนในต่ล�ดิ้หลกัทริพัยฯ์ แทน โดิ้ยม่ทน๊จำดิ้ทะเบ่ยน 2,589,743,484 บ�ท 

เริย่กชำ�ริะเต่ม็มล่คั�่แลว้และหลงัจำ�กบริษัิัทฯ ทำ�คัำ�เส์นอซ่ื้ �อเป็นผลส์ำ�เริจ็ำ บริษัิัทฯ ไดิ้ก้ล�ยเป็นผ่ถ่้ือห๊น้ริ�ยใหญ่โดิ้ยถ่ือห๊น้ทั�งหมดิ้ริอ้ยละ  

99.30 ของห๊น้ท่�จำ ำ�หน่�ยแลว้ทั�งหมดิ้

เม่�อวนัท่� 18 กนัย�ยน 2562 บริษัิัทหลกัทริพัย ์คันัทริ่� กร๊ิ�ป จำำ�กดัิ้ (มห�ชน) ไดิ้จ้ำดัิ้ปริะชม๊วิส์�มญัผ่ถ่้ือห๊น้ คัริั�งท่� 1/2562 โดิ้ยม่ว�ริะพิจำ�ริณ� 

อนม๊ตั่ิก�ริลดิ้ทน๊จำดิ้ทะเบ่ยนและทน๊ชำ�ริะแลว้ จำ�กจำำ�นวน  2,589,743,484  บ�ท เป็น 1,589,743,484 บ�ท โดิ้ยก�ริลดิ้จำำ�นวนห๊น้ 

1,000,000,000 ห๊น้ มล่คั�่ท่�ต่ริ�ไวห้๊น้ละ 1 บ�ท ซื้้�งท่�ปริะชม๊ไดิ้พิ้จำ�ริณ�แลว้ม่มต่ิเป็นเอกฉนัทใ์นก�ริอนม๊ตั่ิก�ริลดิ้ทน๊จำดิ้ทะเบ่ยนและ 

ทน๊ชำ�ริะแลว้ของบริษัิัทฯ ย่อย

บริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ ปริะกอบธิ๊ริกิจำหลกัปริะเภทธิ๊ริกิจำหลกัทริพัย ์ โดิ้ยไดิ้ร้ิบัอนญ๊�ต่จำ�กกริะทริวงก�ริคัลงัใหป้ริะกอบธิ๊ริกิจำ 8 ปริะเภทดิ้งั

ต่อ่ไปน่�

1. ก�ริเป็นน�ยหน�้ซ่ื้ �อข�ยหลกัทริพัย์

2. ก�ริคั�้หลกัทริพัย์

3. ก�ริจำดัิ้จำำ�หน่�ยหลกัทริพัย์

4. ก�ริเป็นท่�ปริก้ษั�ก�ริลงทน๊

5. ก�ริจำดัิ้ก�ริกองทน๊ริวม

6. ก�ริจำดัิ้ก�ริกองทน๊ส์ว่นบค๊ัคัล

7. กิจำก�ริก�ริย่มและใหย่้มหลกัทริพัย์

8. ก�ริจำดัิ้ก�ริเงินริว่มทน๊

นอกจำ�กนั�น ยงัไดิ้ร้ิบัอนญ๊�ต่ใหป้ริะกอบธิ๊ริกิจำส์ญัญ�ซ่ื้ �อข�ยลว่งหน�้และอย่่ในริ�ยช่�อบริษัิัทท่�เป็นท่�ปริก้ษั�ท�งก�ริเงินท่�ไดิ้ร้ิบัก�ริเห็น

ชอบจำ�กส์ำ�นกัง�น ก.ล.ต่. อ่กดิ้ว้ย

บริิษััท เก็งกิ แคัปปิตำอลั จำำ�กัด 

บริษัิัท เก็งกิ แคัปปิต่อล จำำ�กดัิ้ ไดิ้จ้ำดิ้ทะเบ่ยนจำดัิ้ต่ั�งบริษัิัทเม่�อวนัท่� 1 กม๊ภ�พนัธิ ์2559 ม่ทน๊จำดิ้ทะเบ่ยน 100,000,000 บ�ท ทน๊จำดิ้ทะเบ่ยน

ชำ�ริะแลว้ 25,000,000 บ�ท โดิ้ยม่วตั่ถืป๊ริะส์งคัใ์นก�ริปริะกอบกิจำก�ริผลิต่และจำำ�หน่�ยพลงัง�น และใหก้่ย่้มเงินโดิ้ยม่หลกัปริะกนั 
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ข�อม้ลัทั�วไปของบริิษััทฯ 

ชื่ื�อบริษััท : บริษััท คั์นทร่� กรุ�ป็ โฮลดิ�งสุ ์จำากัด (มหาชื่น)

ส์ถื�นท่�ต่ั�ง : 132 อ�คั�ริส์ินธิริ ท�วเวอริ ์3 ชั�น 20 ถืนนวิทย ๊แขวงลม๊พิน่ เขต่ปทม๊วนั กร๊ิงเทพฯ 10330

ปริะเภทธิ๊ริกิจำ : ธิ๊ริกิจำก�ริถ่ือห๊น้ในบริษัิัทอ่�น (Holding Company)

เลขทะเบ่ยนบริษัิัท : 0107557000187

โทริศพัท ์ : 02-256-7999

โทริส์�ริ : 02-256-7888

Homepage : www.cgholdings.co.th

ทน๊จำดิ้ทะเบ่ยน : 6,143,905,902 บ�ท

ทน๊ชำ�ริะแลว้ : 4,336,923,080 บ�ท

แบง่ออกเป็น : ห๊น้ส์�มญั 4,336,923,080 ห๊น้ มล่คั�่ท่�ต่ริ�ไวห้๊น้ละ 1 บ�ท

ข�อม้ลัของนิตำิบ๊คัคัลัที�บริิษััทฯ  ถืือห๊�นตำั�งแตำ่ริ�อย์ลัะ 10 ข้�นไป 

ชื่ื�อบริษััท : บริษััทหลักทรัพื่ย ์คั์นทร่� กรุ�ป็ จำากัด (มหาชื่น)

ส์ถื�นท่�ต่ั�ง : 132 อ�คั�ริส์ินธิริ ท�วเวอริ ์1 ชั�น 3 อ�คั�ริส์ินธิริ ท�วเวอริ ์3 ชั�น 18,20

  ถืนนวิทย ๊แขวงลม๊พิน่ เขต่ปทม๊วนั กร๊ิงเทพฯ 10330

ปริะเภทธิ๊ริกิจำ : ธิ๊ริกิจำก�ริเงิน

เลขทะเบ่ยนบริษัิัท : 0107537000572

โทริศพัท ์ : 02-205-7000

โทริส์�ริ : 02-205-7001

Homepage : www.cgsec.co.th

ทน๊จำดิ้ทะเบ่ยน : 1,589,743,484 บ�ท

ทน๊ชำ�ริะแลว้ : 1,589,743,484 บ�ท  

แบง่ออกเป็น : ห๊น้ส์�มญั 1,589,743,484 ห๊น้ มล่คั�่ท่�ต่ริ�ไวห้๊น้ละ 1 บ�ท

ชื่ื�อบริษััท : บริษััทหลักทรัพื่ยจ์ัดการกองทุน เอ็มเอฟซี่ จำากัด (มหาชื่น)

ส์ถื�นท่�ต่ั�ง : เลขท่� 199 อ�คั�ริคัอลมันท์�วเวอริ ์ชั�น จ่ำ และชั�น 21-23 

  ถืนนริชัดิ้�ภิเษัก แขวงคัลองเต่ย เขต่คัลองเต่ย กร๊ิงเทพฯ 10110

ปริะเภทธิ๊ริกิจำ : ก�ริจำดัิ้ก�ริกองทน๊

เลขทะเบ่ยนบริษัิัท : 0107536001371

โทริศพัท ์ : 02-649-2000

โทริส์�ริ : 02-649-2100 และ 02-649-2111

Homepage : www.mfcfund.com

ทน๊จำดิ้ทะเบ่ยน : 125,615,708 บ�ท 

ทน๊ชำ�ริะแลว้ : 125,615,708 บ�ท  

แบง่ออกเป็น : ห๊น้ส์�มญั 125,615,708  ห๊น้ มล่คั�่ท่�ต่ริ�ไวห้๊น้ละ 1 บ�ท
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ชื่ื�อบริษััท : บริษััท ผู้าแดงอินดัสุทร่ จำากัด (มหาชื่น)

ส์ถื�นท่�ต่ั�ง : 191/18-25 อ�คั�ริซ่ื้ท่ไอท�วเวอริ ์ชั�น 26-27 ถืนนริชัดิ้�ภิเษัก แขวงคัลองเต่ย

  เขต่คัลองเต่ย กร๊ิงเทพฯ 10110

ปริะเภทธิ๊ริกิจำ : ทริพัย�กริ พลงัง�นและส์�ธิ�ริณป่โภคั

เลขทะเบ่ยนบริษัิัท : 0107537000467

โทริศพัท ์ : 02-695-9499

โทริส์�ริ : 02-695-9495

Homepage : www.padaeng.com

ทน๊จำดิ้ทะเบ่ยน : 3,013,333,330 บ�ท 

ทน๊ชำ�ริะแลว้ : 2,260,001,000 บ�ท  

แบง่ออกเป็น : ห๊น้ส์�มญั 301,333,333 ห๊น้ มล่คั�่ท่�ต่ริ�ไวห้๊น้ละ 10 บ�ท

   

ชื่ื�อบริษััท : บริษััท เก็งกิ แค์ป็ปิ็ติอล จำากัด 

ส์ถื�นท่�ต่ั�ง : 132 อ�คั�ริส์ินธิริ ท�วเวอริ ์3 ชั�น 20 ถืนนวิทย ๊แขวงลม๊พิน่ เขต่ปทม๊วนั กร๊ิงเทพฯ 10330

ปริะเภทธิ๊ริกิจำ : ธิ๊ริกิจำพลงัง�น และใหก้่ย่้มเงินโดิ้ยม่หลกัปริะกนั 

เลขทะเบ่ยนบริษัิัท :     0105559018324  

โทริศพัท ์ :     02-256-7999        

โทริส์�ริ :    02-256-7888   

Homepage :    ไม่ม่  

ทน๊จำดิ้ทะเบ่ยน :     100,000,000 บ�ท  

ทน๊ชำ�ริะแลว้ :     25,000,000 บ�ท  

แบง่ออกเป็น :     ห๊น้ส์�มญั 10,000,000 ห๊น้ มล่คั�่ท่�ต่ริ�ไวห้๊น้ละ 10 บ�ท   

บ๊คัคัลัอ��งอิงอื�น ๆ 

นายทะเบย่นหลักทรัพื่ย ์ :     บริษััท ศ้นยรั์บฝากหลักทรัพื่ย ์(ป็ระเทศไทย) จำากัด

ส์ถื�นท่�ต่ั�ง : 93 อ�คั�ริต่ล�ดิ้หลกัทริพัยแ์ห่งปริะเทศไทย ถืนนริชัดิ้�ภิเษัก แขวงดิ้ินแดิ้ง

  เขต่ดิ้ินแดิ้ง กร๊ิงเทพฯ 10400

โทริศพัท ์ :  02-009-9000

โทริส์�ริ :  02-009-9991

ผ่แ้ทนผ่ถ่้ือห๊น้ก่ ้ : บริษัิัทหลกัทริพัย ์เคัท่บ่เอส์ท่ จำำ�กดัิ้ (มห�ชน)

ผ่ส้์อบบญัช่ : น�ยวลัลภ วิไลวริวิทย ์ผ่ส้์อบบญัช่ริบัอนญ๊�ต่ เลขทะเบ่ยน 6797

  บริษัิัท ด่ิ้ลอยท ์ท่ช้ โธิมทัส์ ๊ไชยยศ ส์อบบญัช่ จำำ�กดัิ้

  อ�คั�ริ เอไอเอ ส์�ทริ ท�วเวอริ ์ชั�น 23-27

  11/1 ถืนนส์�ทริใต่ ้แขวงย�นน�ว� เขต่ส์�ทริ กร๊ิงเทพฯ 10120 

โทริศพัท ์ :  02-034-0000

โทริส์�ริ :  02-034-0100

ท่�ปริก้ษั�หริอ่ผ่จ้ำดัิ้ก�ริ : ไม่ม่

ภ�ยใต่ส้์ญัญ�ก�ริจำดัิ้ก�ริ
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3.1 โคัริงสริ��งริ�ย์ได�ของบริิษััทฯ แลัะบริิษััทย์่อย์

ลัำ�ดับ

งบก�ริเงินริวม

สำ�หริับปีสิ�นส๊ดวันที� 31 ธ์ันว�คัม

2563 2562 2561

ลั��นบ�ท
ริ�อย์ลัะของ
ริ�ย์ได�ริวม

ลั��นบ�ท
ริ�อย์ลัะของ
ริ�ย์ได�ริวม

ลั��นบ�ท
ริ�อย์ลัะของ
ริ�ย์ได�ริวม

ริ�ยไดิ้ค้ั�่น�ยหน�้ 999.98 70.51 559.10 50.71 300.17 48.69

ริ�ยไดิ้ค้ั�่ธิริริมเน่ยมและบริกิ�ริ 72.42 5.11 128.39 11.65 75.63 12.27

ริ�ยไดิ้ด้ิ้อกเบ่ �ยเงินใหก้่ย่้มเพ่�อซ่ื้ �อหลกัทริพัย์ 51.56 3.64 34.77 3.15 28.63 4.64

กำ�ไริจำ�กเงินลงทน๊และต่ริ�ส์�ริอนพ๊นัธิ์ 44.61 3.15 183.58 16.65 56.19 9.11

ริ�ยไดิ้ด้ิ้อกเบ่ �ยและเงินปันผล 149.57 10.55 141.52 12.84 106.14 17.22

ส์ว่นแบง่กำ�ไริ(ข�ดิ้ทน๊)จำ�กเงินลงทน๊ 59.94 4.23 33.98 3.08 34.38 5.58

    ในบริษัิัทริว่ม

ริ�ยไดิ้อ่้�น 40.22 2.84 21.10 1.91 15.36 2.49

รายไดร้วม 1,418.30 100.0 1,102.44 100.00 616.50 100.00

3.2 ลัักษัณะของผู้ลัิตำภััณฑ์์แลัะบริิก�ริ

บริษัิัทฯ ปริะกอบธิ๊ริกิจำท่�ม่ริ�ยไดิ้จ้ำ�กก�ริถ่ือห๊น้ในบริษัิัทอ่�นเป็นหลกั (Holding Company) โดิ้ยม่บริษัิัทหลกัทริพัย ์ คันัทริ่� กร๊ิ�ป จำำ�กดัิ้ 

(มห�ชน) ปริะกอบธิ๊ริกิจำหลกัทริพัยซ์ื้้�งเป็นบริษัิัทย่อยท่�ปริะกอบธิ๊ริกิจำหลกัของบริษัิัทฯ โดิ้ยธิ๊ริกิจำของบริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ ม่ดิ้งัน่ �

บริษัิัทหลกัทริพัยค์ันัทริ่� กร๊ิ�ป จำำ�กดัิ้ (มห�ชน) (“บริษัิัทหลกัทริพัยฯ์”) ปริะกอบธิ๊ริกิจำหลกัปริะเภทธิ๊ริกิจำหลกัทริพัย์

โดิ้ยไดิ้ร้ิบัอนญ๊�ต่จำ�กกริะทริวงก�ริคัลงั ใหป้ริะกอบธิ๊ริกิจำ 8 ปริะเภทดิ้งัต่อ่ไปน่�

1. ก�ริเป็นน�ยหน�้ซ่ื้ �อข�ยหลกัทริพัย์

2. ก�ริคั�้หลกัทริพัย์

3. ก�ริจำดัิ้จำำ�หน่�ยหลกัทริพัย์

4. ก�ริเป็นท่�ปริก้ษั�ก�ริลงทน๊

5. ก�ริจำดัิ้ก�ริกองทน๊ริวม

6. ก�ริจำดัิ้ก�ริกองทน๊ส์ว่นบค๊ัคัล

7. ก�ริย่มและใหย่้มหลกัทริพัย์

8. ก�ริจำดัิ้ก�ริเงินริว่มลงทน๊
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ริวมทั�งไดิ้ร้ิบัอนญ๊�ต่ใหป้ริะกอบธิ๊ริกิจำส์ญัญ�ซ่ื้ �อข�ยลว่งหน�้ แบบ ส์-1ใหป้ริะกอบธิ๊ริกิจำ 4 ปริะเภทดิ้งัต่อ่ไปน่�

1. ก�ริเป็นต่วัแทนซ่ื้ �อข�ยส์ญัญ�ซ่ื้ �อข�ยลว่งหน�้ 

2. ก�ริเป็นผ่ค้ั�้ส์ญัญ�ซ่ื้ �อข�ยลว่งหน�้

3. ก�ริเป็นท่�ปริก้ษั�ส์ญัญ�ซ่ื้ �อข�ยลว่งหน�้

4. ก�ริเป็นผ่จ้ำดัิ้ก�ริเงินทน๊ส์ญัญ�ซ่ื้ �อข�ยลว่งหน�้

นอกจำ�กนั�น ยงัไดิ้ร้ิบัอนญ๊�ต่ใหป้ริะกอบธิ๊ริกิจำส์ญัญ�ซ่ื้ �อข�ยลว่งหน�้ และอย่่ในริ�ยช่�อบริษัิัทท่�เป็นท่�ปริก้ษั�ท�งก�ริเงินท่�ไดิ้ร้ิบัอนญ๊�ต่

จำ�กส์ำ�นกัง�น ก.ล.ต่. อ่กดิ้ว้ย

1. ธ์๊ริกิจำคั��หลัักทริัพย์์

บริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ ม่นโยบ�ยลงทน๊ในหลกัทริพัยท์ั�งปริะเภทต่ริ�ส์�ริทน๊ และต่ริ�ส์�ริหน่ � โดิ้ยม่วตั่ถืป๊ริะส์งคัเ์พ่�อก�ริคั�้ และเพ่�อก�ริลงทน๊ 

โดิ้ยจำดัิ้ใหม่้คัณะกริริมก�ริก�ริลงทน๊ ทำ�หน�้ท่�กำ�หนดิ้แนวท�งหลกัเกณฑิ ์ และริะเบ่ยบปฏิบตั่ิเก่�ยวกบัก�ริลงทน๊ท่�ชดัิ้เจำน ซื้้�งก�ริลงทน๊

แต่ล่ะปริะเภท จำะม่ก�ริกำ�หนดิ้วงเงิน และเง่�อนไขก�ริลงทน๊

2. ธ์๊ริกิจำก�ริเป็นน�ย์หน��ซีื�อข�ย์หลัักทริัพย์์

บริิษััทหลกัทริพัยฯ์ เป็นส์ม�ชิกต่ล�ดิ้หลกัทริพัยฯ์ หม�ยเลข 3 ดิ้ำ�เนินธิ๊ริกิจำใหบ้ริิก�ริเป็นน�ยหน�้ซ่ื้ �อข�ยหลกัทริพัย ์ โดิ้ยเป็นต่วัแทน 

ซื้้�งทำ�หน�้ท่�เป็นน�ยหน�้ในก�ริซ่ื้ �อข�ยหลกัทริพัยใ์หก้บัลก่คั�้ทั�งบ๊คัคัลธิริริมดิ้� นิต่ิบ๊คัคัล ส์ถื�บนัก�ริเงินต่่�งๆ ริวมถื้งกองทน๊ และ

บริิษััทหลกัทริพัยจ์ำดัิ้ก�ริกองทน๊ ทั�งภ�ยในปริะเทศ และต่่�งปริะเทศ โดิ้ยม่ส์ำ�นกัง�นส์�ข�ท่�ใหบ้ริิก�ริแก่นกัลงทน๊ทั�งในเขต่กร๊ิงเทพฯ 

และเขต่ภมิ่ภ�คั ม่ท่มง�นผ่แ้นะนำ�ก�ริลงทน๊ ท่มง�นวิเคัริ�ะหห์ลกัทริพัยท่์�ม่คัณ๊ภ�พ ม่ปริะส์บก�ริณ ์ พริอ้มใหค้ั ำ�ปริก้ษั�แก่นกัลงทน๊ 

ทั�งดิ้�้นปัจำจำยัพ่ �นฐ�นและปัจำจำยัท�งเทคันิคั

นอกจำ�กน่� ล่กคั�้ยังส์�ม�ริถืส์่งคัำ�ส์ั�งซ่ื้ �อข�ยหลกัทริพัยผ์่�นริะบบอินเทอริเ์น็ต่ ส์�ม�ริถืเข�้ถื้งบทวิเคัริ�ะห ์ และแหล่งขอ้ม่ลต่่�งๆ 

ส์ำ�หริบันกัลงทน๊ ผ่�นท�งเว็บไซื้ต่ ์www.cgsec.co.th หริอ่ผ่�นท�งแอพลิเคัชั�นโทริศพัทม่์อถ่ือ ทั�งริะบบปฏิบตั่ิก�ริ IOS และ Android  

เพ่�อคัว�มส์ะดิ้วกริวดิ้เริ็วต่่อก�ริต่ดัิ้ส์ินใจำก�ริลงทน๊ นกัลงทน๊ส์�ม�ริถืเปิดิ้บญัช่ซ่ื้ �อข�ยหลกัทริพัยผ์่�นบริิษััท 3 ปริะเภท ไดิ้แ้ก่ บญัช่

เงินส์ดิ้ (Cash) บญัช่ท่�ว�งเงินไวก้บับริิษััทหลกัทริพัยฯ์ ล่วงหน�้ เพ่�อก�ริชำ�ริะริ�คั�เต่็มจำำ�นวน (Cash Balance) และบญัช่เงินก่ย่้ม 

เพ่�อซ่ื้ �อหลกัทริพัย ์(Credit Balance) 

โดิ้ย ณ วนัท่� 31 ธินัว�คัม 2563 ม่บญัช่ลก่คั�้ จำำ�นวน 99,495 บญัช่ โดิ้ยเป็นบญัช่ท่�ม่ก�ริซ่ื้ �อข�ย (Active) อย่่ทั�งส์ิ �น 22,056 บญัช่  

ซื้้�งม่ส์ว่นแบง่ก�ริต่ล�ดิ้และมล่คั�่ก�ริซ่ื้ �อข�ยหลกัทริพัยใ์นริะยะ 3 ป่ท่�ผ่�นม� ปริ�กฏต่�มต่�ริ�งต่อ่ไปน่�

หน่วย : ล�้นบ�ท

ม้ลัคั่�ก�ริซีื�อข�ย์ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

ต่ล�ดิ้หลกัทริพัยแ์หง่ปริะเทศไทย 32,724,714.55 25,604,181.45 27,640,439.54

ต่ล�ดิ้หลกัทริพัย ์เอม็ เอ ไอ 618,242.95 353,525.64 619,715.89

มล่คั�่ก�ริซ่ื้ �อข�ยของบริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ 609,464.28 312,885.72 275,797.92

ส์ว่นแบง่ต่ล�ดิ้ (ริอ้ยละ) 2.04 1.39 1.11

36 รายงานประจำำาปี 2563



นโย์บ�ย์ก�ริริับลั้กคั��แลัะก�ริอน๊มัตำิวงเงินซีื�อข�ย์หลัักทริัพย์์ให�ลั้กคั��

บริิษััทหลกัทริพัยฯ์ ไดิ้ม่้ก�ริกำ�หนดิ้นโยบ�ยเก่�ยวกับคัว�มเหม�ะส์มในก�ริริบัลก่คั�้ และพิจำ�ริณ�วงเงินใหก้ับลก่คั�้แต่่ละริ�ยต่�ม 

คัว�มเหม�ะส์มของฐ�นะท�งก�ริเงิน เพ่�อปริะเมินก�ริบริกิ�ริท่�จำะนำ�เส์นอแก่ลก่คั�้แต่่ละริ�ยใหเ้หม�ะส์มท่�ส์ด๊ิ้ ริวมทั�งเป็นก�ริคัวบคัม๊

และปอ้งกนัคัว�มเส่์�ยงในก�ริทำ�ธิร๊ิกริริมเก่�ยวกบัก�ริซ่ื้ �อข�ยหลกัทริพัยข์องลก่คั�้ใหอ้ย่ใ่นริะดิ้บัท่�เหม�ะส์ม โดิ้ยไดิ้ก้ำ�หนดิ้หลกัเกณฑิก์�ริ

เปิดิ้บญัช่ ก�ริพิจำ�ริณ�อนม๊ตั่ิวงเงิน และก�ริต่ริวจำส์อบเพ่�อทริ�บขอ้เท็จำจำริงิเก่�ยวกบัลก่คั�้ไวเ้ป็นล�ยลกัษัณอ์กัษัริ ริวมถื้งไดิ้ก้ำ�หนดิ้ให้

ผ่แ้นะนำ�ก�ริลงทน๊ผ่ซ้ื้้�งดิ้แ่ลลก่คั�้ม่หน�้ท่�ต่อ้งทำ�คัว�มร่ิจ้ำกัลก่คั�้ และปริะเมินก่อนก�รินำ�เส์นอบริกิ�ริ  เพ่�อใหเ้ป็นไปต่�มวตั่ถืป๊ริะส์งคั์

ก�ริลงทน๊ ฐ�นะก�ริเงิน ขอ้จำำ�กดัิ้ของลก่คั�้ทั�งในดิ้�้นก�ริลงทน๊ เง่�อนไข และร่ิปแบบก�ริลงทน๊

ทั�งน่ � ไดิ้ใ้หค้ัว�มส์ำ�คัญัในก�ริกำ�หนดิ้นโยบ�ยก�ริริบัลก่คั�้ และอนม๊ตั่วิงเงินโดิ้ยม่วิธ่ิปฏิบตั่ิท่�ชดัิ้เจำนต่�มกฎริะเบ่ยบของส์ำ�นกัง�น ก.ล.ต่. 

และต่ล�ดิ้หลกัทริพัยฯ์ ริวมถื้งม่ก�ริเต่ริ่ยมก�ริส์ำ�หริบันโยบ�ยเพ่�อริองริบัม�ต่ริก�ริก�ริป้องกนัก�ริใชธ้ิ๊ริกริริมหลกัทริพัยเ์ป็นช่องท�ง 

ในก�ริฟอกเงิน และส์นับส์น๊นท�งก�ริเงินแก่ก�ริก่อก�ริริ�้ย ซื้้�งเป็นม�ต่ริก�ริส์ำ�คัญัริองริบันโยบ�ยหลกัของก�ริกำ�กับดิ้่แลส์ถื�บนั 

ก�ริเงินของท�งก�ริในก�ริพิจำ�ริณ�ก�ริริบัลก่คั�้ 

อำ�น�จำอน๊มัตำิ

บริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ ไดิ้ก้ำ�หนดิ้ผ่ม่้อ ำ�น�จำอนม๊ตั่ิก�ริเปิดิ้บญัช่และอนม๊ตั่ิวงเงินซ่ื้ �อข�ยหลกัทริพัย ์เพ่�อใหก้�ริพิจำ�ริณ�ม่คัว�มถืก่ต่อ้งเหม�ะ

ส์มริวดิ้เริว็ และม่ปริะส์ิทธิิภ�พ ดิ้งัต่�ริ�งต่อ่ไปน่�

คัณะกริริมก�ริพิจำ�ริณ�วงเงินซีื�อข�ย์หลัักทริัพย์์ของลั้กคั��ของบริิษััทหลัักทริัพย์์ฯ ปริะกอบด�วย์

1. ปริะธิ�นเจำ�้หน�้ท่�บริหิ�ริ

2. ปริะธิ�นเจำ�้หน�้ท่�ฝ่่�ยปฏิบตั่ิก�ริ

3. ผ่บ้ริหิ�ริส์ง่ส์ด๊ิ้ของส์�ยต่ริ�ส์�ริทน๊

4. ผ่บ้ริหิ�ริส์ง่ส์ด๊ิ้ฝ่่�ยปฏิบตั่ิก�ริหลกัทริพัย์

5. ผ่บ้ริหิ�ริส์ง่ส์ด๊ิ้ของส์�ยบริหิ�ริคัว�มเส่์�ยง

ก�ริอนม๊ตั่ิของคัณะกริริมก�ริพิจำ�ริณ�วงเงินใหถ่้ือเป็นมต่ิ เม่�อกริริมก�ริม่ก�ริลงมต่ิเห็นชอบริว่มกนัไม่นอ้ยกว่�คัริ้�งหน้�งของกริริมก�ริ 

ผ่เ้ข�้ริว่มปริะชม๊  

วงเงินอน๊มัตำิ ผู้้�มีอำ�น�จำอน๊มัตำิ

ไมเ่กิน 2 ล�้นบ�ท ผ่จ้ำดัิ้ก�ริส์�ยธิร๊ิกิจำคั�้หลกัทริพัย ์หริอ่ผ่บ้ริหิ�ริส์ง่ส์ด๊ิ้ของส์�ข� หริอ่ส์ง่กว�่

ไมเ่กิน 20 ล�้นบ�ท ผ่บ้ริหิ�ริส์ง่ส์ด๊ิ้ส์�ยต่ริ�ส์�ริทน๊ ต่ริ�ส์�ริอนพ๊นัธิ ์หริอ่ส์ง่กว�่

ไมเ่กิน 30 ล�้นบ�ท กริริมก�ริผ่จ้ำดัิ้ก�ริต่ริ�ส์�ริทน๊ ต่ริ�ส์�ริอนพ๊นัธิ ์หริอ่ส์ง่กว�่

ไมเ่กิน 150 ล�้นบ�ท คัณะกริริมก�ริพิจำ�ริณ�วงเงินซ่ื้ �อข�ยหลกัทริพัย ์หริอ่ส์ง่กว�่

150 ล�้นบ�ท ข้ �นไป คัณะกริริมก�ริบริหิ�ริ

37บริิษััท คัันทริ่� กริ๊�ป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กัดิ้ (มห�ชน)



นโยบายการกำาหนด Margin ของหลัักทรัพย์

นโยบ�ยก�ริกำ�หนดิ้อตั่ริ� Margin ของหลกัทริพัย ์โดิ้ยจำะกำ�หนดิ้ริ�ยช่�อหลกัทริพัยท่์�อนญ๊�ต่ใหซ่้ื้ �อ โดิ้ยพิจำ�ริณ�หลกัทริพัยท่์�ม่ผลปริะกอบ

ก�ริด่ิ้ และม่ส์ภ�พคัลอ่งในก�ริซ่ื้ �อข�ย บริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ ม่ก�ริปริะก�ศริ�ยช่�อหลกัทริพัยท่์�อนญ๊�ต่ใหซ่้ื้ �อพริอ้มอตั่ริ� Margin เริิ�มต่น้ของ

แต่ล่ะหลกัทริพัย ์ต่�มช่องท�งก�ริส่์�อส์�ริของบริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ โดิ้ยเป็นไปต่�มขอ้กำ�หนดิ้ของส์ำ�นกัง�น ก.ล.ต่. และต่ล�ดิ้หลกัทริพัยฯ์ 

บริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ ไดิ้จ้ำดัิ้ต่ั�งคัณะกริริมก�ริบริหิ�ริคัว�มเส์่�ยงทำ�หน�้ท่�พิจำ�ริณ�เกณฑิก์�ริกำ�หนดิ้ริ�ยช่�อหลกัทริพัยแ์ละอตั่ริ� Margin เริิ�ม

ต่น้ เพ่�อใหล้ก่คั�้ส์�ม�ริถืซ่ื้ �อหลกัทริพัยด์ิ้ว้ยเงินใหก้่ย่้มในบญัช่ Margin ในริะบบ Credit Balance และไดิ้ม้อบหม�ยใหค้ัณะทำ�ง�นใน

ก�ริกำ�หนดิ้อตั่ริ�ม�ริจิ์ำ �นเริิ�มต่น้เป็นผ่พิ้จำ�ริณ�อตั่ริ� Margin แต่ล่ะหลกัทริพัยโ์ดิ้ยคัณะกริริมก�ริดิ้งักล�่วปริะกอบดิ้ว้ย 1) ปริะธิ�นเจำ�้

หน�้ท่�ฝ่่�ยปฏิบตั่ิก�ริ 2) ผ่บ้ริหิ�ริส์ง่ส์ด๊ิ้ส์�ยวิเคัริ�ะหห์ลกัทริพัย ์ 3) ผ่บ้ริหิ�ริส์ง่ส์ด๊ิ้ส์�ยบริหิ�ริคัว�มเส์่�ยง ใหถ่้ือเป็นมต่ิ เม่�อกริริมก�ริลง

มต่ิเห็นชอบ ริว่มกนัไม่นอ้ยกว่�ก้�งหน้�งของกริริมก�ริดิ้งักล่�วในก�ริพิจำ�ริณ�เป็นกริณ่ใหท้นัต่่อเหต่ก๊�ริณแ์ละจำะทำ�ก�ริทบทวนอตั่ริ�

ม�ริจิ์ำ �นเริิ�มต่น้อย่�งนอ้ยไต่ริม�ส์ละ 1 คัริั�ง เส์นอต่อ่คัณะกริริมก�ริบริหิ�ริคัว�มเส์่�ยงเพ่�อพิจำ�ริณ�อนม๊ตั่ิ

ทั�งนี�  บริิษััทหลัักทริัพย์์ฯ มีหลัักเกณฑ์์ในก�ริกำ�หนดอัตำริ�ม�ริ์จำิ�นเริิ�มตำ�น โดย์แบ่งเป็นกลั๊่มตำ�มริะดับคัว�มเสี�ย์ง ดังนี�

3.  ธ์๊ริกิจำก�ริซีื�อข�ย์สัญญ�ซีื�อข�ย์ลั่วงหน��  

บริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ ไดิ้ร้ิบัอนญ๊�ต่จำ�กส์ำ�นกัง�น ก.ล.ต่. ใหป้ริะกอบธิ๊ริกิจำก�ริเป็นต่วัแทนซ่ื้ �อข�ยส์ญัญ�ซ่ื้ �อข�ยลว่งหน�้ โดิ้ยเริิ�มทำ�ก�ริ 

ซ่ื้ �อข�ยในวนัท่� 22 กนัย�ยน  2551 ในฐ�นะต่วัแทนซ่ื้ �อข�ยส์ญัญ�ซ่ื้ �อข�ยลว่งหน�้ บริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ ไดิ้ใ้หบ้ริกิ�ริริบัส์ง่คัำ�ส์ั�งซ่ื้ �อข�ย

ส์ญัญ�ซ่ื้ �อข�ยลว่งหน�้ ผ่�นท�งผ่แ้นะนำ�ก�ริลงทน๊ และไดิ้พ้ฒัน�ริะบบใหส้์�ม�ริถืริองริบัคัำ�ส์ั�งซ่ื้ �อข�ย ผ่�นช่องท�งอ่�นๆ เช่น ก�ริริบั 

คัำ�ส์ั�งซ่ื้ �อข�ยผ่�นอินเทอริเ์น็ต่ และผ่แ้นะนำ�ก�ริลงทน๊ของบริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ ในทก๊ส์�ข�ทั�วปริะเทศ 

โดิ้ย ณ วนัท่� 31 ธินัว�คัม 2563 บริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ ม่ส์ว่นแบง่ก�ริต่ล�ดิ้เป็นริอ้ยละ 10.27 จำ�กป่ก่อนริอ้ยละ 8.43 และไดิ้ร้ิบัริ�งวลั TFEX 

Best Awards 2020 ในดิ้�้น Most Active Agent 2 ป่ซื้อ้น ส์ำ�หริบัโบริกเกอริท่์�ม่คัว�มโดิ้ดิ้เดิ้น่ในดิ้�้นปริมิ�ณธิ๊ริกริริมของลก่คั�้ทั�งในแง่

ปริมิ�ณก�ริซ่ื้ �อข�ยและก�ริขย�ยฐ�นผ่ล้งทน๊ใหม่ในต่ล�ดิ้ TFEX

บริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ ไดิ้ม่้ก�ริขย�ยง�นธิ๊ริกริริม Block Trade ในส์ินคั�้ Single Stock Futures อย่�งต่อ่เน่�อง และไดิ้ม่้ก�ริปริะช�ส์มัพนัธิ ์

ทั�งก�ริจำดัิ้ส์มัมน�ใหค้ัว�มร่ิเ้ก่�ยวกบัผลิต่ภณัฑิใ์นต่ล�ดิ้ส์ญัญ�ซ่ื้ �อข�ยลว่งหน�้ภ�ยในบริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ ใหแ้ก่ผ่แ้นะนำ�ก�ริลงทน๊ พริอ้ม

ทั�งจำดัิ้ส์มัมน�อบริมใหล้ก่คั�้ และริว่มกบัต่ล�ดิ้หลกัทริพัยฯ์ ในก�ริส์ง่เส์ริมิคัว�มร่ิ ้ โดิ้ยจำดัิ้ส์มัมน�ท่�บริษัิัทหลกัทริพัยฯ์  และต่�่งจำงัหวดัิ้

ใหก้บันกัลงทน๊ต่ลอดิ้ทั�งป่

กลั๊่ม INITIAL MARGIN RATE (%)

A 50

B 60

C 70

F 100

N 100

หม�ยเหต่๊ :  -  ห๊น้ท่�อย่่ในกล๊่ม A, B, C, F จำัดิ้เป็นห๊น้ท่�ส์�ม�ริถืซ่ื้ �อข�ยไดิ้ ้และนำ�ม�เป็นหลกัปริะกันไดิ้ ้(Marginable Securities) ต่�มอตั่ริ�ในต่�ริ�งข�้งต่น้

                 -  ห๊น้ท่�อย่่ในกล๊่ม N จำัดิ้เป็นห๊น้ท่�ไม่ใหซ่้ื้ �อในบญัช่ม�ริจิ์ำ �น และไม่ริบัเป็นหลกัปริะกัน (Non – Marginable Securities)

38 รายงานประจำำาปี 2563



ในป่ 2564 บริิษััทหลกัทริพัยฯ์ ม่เป้�หม�ยในก�ริเพิ�มส์่วนแบ่งก�ริต่ล�ดิ้ส์ำ�หริบัธิ๊ริกิจำซ่ื้ �อข�ยส์ญัญ�ซ่ื้ �อข�ยล่วงหน�้ข้ �นป็นริอ้ยละ 12  

จำ้งม่แผนง�นในก�ริขย�ยฐ�นลก่คั�้ริ�ยย่อยทั�วไปใหเ้พิ�มข้ �น และเพิ�มปริิม�ณของผ่แ้นะนำ�ก�ริลงทน๊ธิ๊ริกิจำซ่ื้ �อข�ยส์ญัญ�ซ่ื้ �อข�ยล่วง

หน�้ใหม้�กข้ �นต่�มลำ�ดิ้บั เพ่�อริองริบัก�ริเติ่บโต่ของต่ล�ดิ้ส์ญัญ�ซ่ื้ �อข�ยลว่งหน�้ท่�จำะม่ส์ินคั�้ใหมเ่กิดิ้ข้ �นอ่กในอน�คัต่ ซื้้�งจำะเป็นช่องท�ง 

ในก�ริเพิ�มส์ว่นแบง่ก�ริต่ล�ดิ้ใหก้บับริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ ในป่ 2564 และป่ต่อ่ไป 

4.  ธ์๊ริกิจำที�ปริ้กษั�ก�ริลังท๊น

บริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ ไดิ้ร้ิบัอนญ๊�ต่ในก�ริเป็นท่�ปริก้ษั�ท�งก�ริลงทน๊จำ�กส์ำ�นกัง�น ก.ล.ต่. ในก�ริใหค้ั ำ�แนะนำ�ท่�เหม�ะส์มกบัลก่คั�้เก่�ยวกบั 

ก�ริลงทน๊ในหลกัทริพัย ์ ม่ลกัษัณะช่�ใหเ้ห็นถื้งคัณ๊คั�่หริอ่คัว�มเหม�ะส์มของก�ริลงทน๊ในหลกัทริพัยน์ั�นๆ โดิ้ยปริะเมินจำ�กวตั่ถืป๊ริะส์งคั ์

ในก�ริลงทน๊ คัว�มร่ิค้ัว�มเข�้ใจำเก่�ยวกบัคัว�มเส์่�ยง ปริะส์บก�ริณก์�ริลงทน๊ ฐ�นะท�งก�ริเงิน ภ�ริะท�งก�ริเงิน คัว�มต่อ้งก�ริ ขอ้จำำ�กดัิ้

ในก�ริลงทน๊ และริะดิ้บัคัว�มเส์่�ยงท่�ลก่คั�้ยอมริบัไดิ้ ้ซื้้�งดิ้ ำ�เนินก�ริจำดัิ้ทำ�ขอ้มล่ใหบ้ริกิ�ริคัำ�แนะนำ�ก�ริลงทน๊แก่ลก่คั�้ต่อ่ไป 

5.  ธ์๊ริกิจำว�ณิชธ์นกิจำ

บริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ เป็นหน้�งในผ่น้ ำ�ใหบ้ริกิ�ริง�นดิ้�้นว�ณิชธินกิจำท่�เป็นท่�ร่ิจ้ำกัอย่�งกว�้งขว�ง โดิ้ยม่ท่มง�นท่�ม่ปริะส์บก�ริณ ์และคัว�ม

เช่�ยวช�ญ ทำ�ใหเ้ป็นท่�ยอมริบั และไดิ้ร้ิบัคัว�มไวว้�งใจำในบริิก�ริจำ�กลก่คั�้เป็นอย่�งด่ิ้ ท่มง�นว�ณิชธินกิจำใหค้ั ำ�แนะนำ�เชิงกลย๊ทธิ ์

แนวท�งก�ริดิ้ำ�เนินก�ริดิ้�้นก�ริเงินท่�เหม�ะส์มแก่ลก่คั�้ ริวมถื้งก�ริใหค้ั ำ�ปริก้ษั�ในก�ริคัวบริวมกิจำก�ริ ก�ริจำดัิ้ห�เงินทน๊ และแนวท�ง

ก�ริจำดัิ้ก�ริคัว�มเส์่�ยงท่�อ�จำเกิดิ้ข้ �น

คัว�มชำ�น�ญของท่มง�นเป็นแริงผลกัดิ้นัท่�ส์ ำ�คัญัท่�ท ำ�ใหบ้ริิษััทหลกัทริพัยฯ์ ส์�ม�ริถืใหบ้ริิก�ริท่�หล�กหล�ย อ�ทิ ก�ริคัวบริวมและ 

ซ่ื้ �อกิจำก�ริโดิ้ยบริิษััทข�้มช�ต่ิ (Cross - Border Merger) ก�ริใหค้ั ำ�แนะนำ�และก�ริจำัดิ้โคัริงส์ริ�้งบริิษััทท่�จำะเส์นอข�ยหลกัทริพัย ์

ต่่อปริะช�ชน ก�ริจำัดิ้ห�เงินท๊น เพ่�อนำ�ไปชำ�ริะค่ันเงินก่ย่้มเดิ้ิมจำ�กส์ถื�บนัก�ริเงิน โดิ้ยท่มง�นว�ณิชธินกิจำของบริิษััทหลกัทริพัยฯ์  

ไดิ้ใ้หบ้ริกิ�ริดิ้�้นก�ริเงินท่�หล�กหล�ยต่�มคัว�มต่อ้งก�ริของลก่คั�้ทั�งลก่คั�้ปริะเภทบริษัิัท และลก่คั�้ท่�เป็นผ่ล้งทน๊ปริะเภทส์ถื�บนั

5.1 ก�ริเป็นที�ปริ้กษั�ท�งก�ริเงิน

บริิษััทหลกัทริพัยฯ์ ไดิ้เ้ริิ�มจำดัิ้ต่ั�งส์�ยง�นว�ณิชธินกิจำ ต่ั�งแต่่เด่ิ้อนธิันว�คัม 2549 เป็นต่น้ม� โดิ้ยไดิ้เ้ข�้เป็นส์ม�ชิกชมริมว�ณิชธินกิจำ 

เม่�อวนัท่� 23 มกริ�คัม 2550 และไดิ้ร้ิบัใบอน๊ญ�ต่อย่�งต่่อเน่�องในก�ริเป็นท่�ปริ้กษั�ท�งก�ริเงินจำ�กส์ำ�นักง�น ก.ล.ต่. ต่ั�งแต่่วนัท่� 

21 ม่น�คัม 2560 ถื้งวันท่� 20 ม่น�คัม 2565 ปัจำจำ๊บัน ม่ท่มว�ณิชธินกิจำท่�ม่คัว�มส์�ม�ริถื ม่ปริะส์บก�ริณท่์�คัริอบคัล๊มง�นดิ้�้น 

ว�ณิชธินกิจำ และพริอ้มท่�จำะใหบ้ริิก�ริแก่ลก่คั�้ต่ั�งแต่่ขน�ดิ้เล็ก ขน�ดิ้กล�ง จำนถื้งขน�ดิ้ใหญ่ทั�งในและต่่�งปริะเทศโดิ้ยก�ริใหบ้ริิก�ริ 

ดิ้�้นว�ณิชธินกิจำของบริิษััทหลกัทริพัยฯ์ ไดิ้แ้ก่ ก�ริคัวบริวมกิจำก�ริ (M&A) ก�ริใหค้ั ำ�ปริ้กษั�ในก�ริออกและเส์นอข�ยต่ริ�ส์�ริหน่�  

และต่ริ�ส์�ริทน๊ ก�ริใหบ้ริกิ�ริคัริอบคัลม๊แก่ลก่คั�้ในหล�กหล�ยอต๊่ส์�หกริริมในภมิ่ภ�คั ทั�งลก่คั�้ปริะเภทบริษัิัท และลก่คั�้ท่�เป็นผ่ล้งทน๊

ปริะเภทส์ถื�บนั

ก�ริใหบ้ริกิ�ริดิ้�้นว�ณิชธินกิจำ คัริอบคัลม๊ถื้งก�ริซื้่ �อ ก�ริคัวบริวมกิจำก�ริ ก�ริข�ยกิจำก�ริใหผ้่ล้งทน๊ท่�ส์นใจำ ก�ริเส์นอข�ยห๊น้ต่อ่ปริะช�ชน 

ก�ริเส์�ะห�ผ่ล้งทน๊ท่�เหม�ะส์มเข�้ริว่มทน๊ในกิจำก�ริ ก�ริวิเคัริ�ะหภ์�วะก�ริแข่งขนัของกิจำก�ริ ก�ริจำดัิ้โคัริงส์ริ�้งท�งก�ริเงินท่�เหม�ะส์ม 

และก�ริใหค้ั ำ�แนะนำ�ในดิ้�้นก�ริกำ�กบัดิ้แ่ลกิจำก�ริท่�ด่ิ้

ดิ้�้นก�ริใหบ้ริิก�ริในดิ้�้นก�ริจำัดิ้ห�แหล่งเงินท๊นจำ�กส์ถื�บนัก�ริเงิน ท่มง�นว�ณิชธินกิจำของบริิษััทหลกัทริพัยฯ์ ม่คัว�มส์มัพนัธิท่์�ด่ิ้ 

กบัลก่คั�้ในภมิ่ภ�คัท่�ม่คัว�มต่อ้งก�ริแหล่งเงินทน๊จำ�กส์ถื�บนัก�ริเงิน และใหค้ั ำ�แนะนำ�เก่�ยวกบัริะดิ้บัก�ริก่ย่้ม โคัริงส์ริ�้งและร่ิปแบบ

ก�ริก่ย่้มท่�เหม�ะส์ม 

ก�ริใหบ้ริิก�ริดิ้�้นต่ริ�ส์�ริท๊น ท่มง�นว�ณิชธินกิจำของบริิษััทหลกัทริพัยฯ์ ใหบ้ริิก�ริในดิ้�้นก�ริออกและเส์นอข�ยห๊น้ต่่อปริะช�ชน  

ก�ริออกและเส์นอข�ยหลกัทริพัยแ์ปลงส์ภ�พ ก�ริส์ำ�ริวจำคัว�มต่อ้งก�ริในก�ริลงทน๊และจำองซ่ื้ �อหลกัทริพัย ์

39บริิษััท คัันทริ่� กริ๊�ป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กัดิ้ (มห�ชน)



ท่มง�นว�ณิชธินกิจำของบริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ ม่ก�ริส์ริ�้งคัว�มส์มัพนัธิท่์�ด่ิ้กบัลก่คั�้ผ่�นก�ริใหบ้ริกิ�ริ และก�ริส์ง่มอบง�นอย่�งต่อ่เน่�อง

ก�ริใหบ้ริิก�ริง�นท่�ปริก้ษั�ท�งก�ริเงินคัริอบคัลม๊ก�ริใหค้ั ำ�ปริก้ษั�ดิ้�้นต่่�ง ๆ แก่บริิษััททั�วไป อ่กทั�งใหค้ัว�มส์ำ�คัญัในดิ้�้นก�ริบริิก�ริ 

และก�ริริกัษั�คัว�มส์มัพนัธิท่์�ด่ิ้กบัลก่คั�้อย่�งส์มำ��เส์มอ พริอ้มทั�งก�ริใหค้ั ำ�แนะนำ�อย่�งม่ออ�ช่พ ส์อดิ้คัลอ้งกบัวตั่ถืป๊ริะส์งคั ์ และก่อ

ใหเ้กิดิ้ปริะโยชนส์์ง่ส์ด๊ิ้ต่อ่ลก่คั�้ ง�นท่�บริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ ใหบ้ริกิ�ริอย่่ส์�ม�ริถืจำำ�แนกไดิ้พ้อส์งัเขป ดิ้งัน่ �

• ก�ริเป็นท่�ปริก้ษั�ในก�รินำ�หลกัทริพัยเ์ข�้จำดิ้ทะเบ่ยนในต่ล�ดิ้หลกัทริพัยฯ์

• ก�ริเป็นท่�ปริก้ษั�ในก�ริออกหลกัทริพัยป์ริะเภทต่ริ�ส์�ริหน่� : ห๊น้ก่ ้ห๊น้ก่ด้ิ้อ้ยส์ิทธิิ และปริะเภทต่ริ�ส์�ริทน๊ : ห๊น้ส์�มญั ห๊น้บร๊ิมิส์ิทธิิ 

• ก�ริเป็นท่�ปริก้ษั�ดิ้�้นก�ริคัวบริวมกิจำก�ริทั�งใน และต่�่งปริะเทศ ริวมถืง้ ก�ริคัวบริวมและซื้่ �อกิจำก�ริโดิ้ยบริษัิัทข�้มช�ต่ ิ(Cross - Border M&A)

• ก�ริเป็นท่�ปริก้ษั�ในก�ริปริะเมินมล่คั�่กิจำก�ริ ก�ริปริบัปร๊ิงโคัริงส์ริ�้งทน๊และโคัริงส์ริ�้งท�งก�ริเงิน

• ก�ริเป็นท่�ปริก้ษั�ในก�ริจำดัิ้ห�ผ่ร้ิว่มทน๊

• ก�ริเป็นท่�ปริก้ษั�ท�งก�ริเงินอิส์ริะในก�ริใหค้ัว�มเห็นต่�่ง ๆ 

• ง�นดิ้�้นว�ณิชธินกิจำอ่�นๆ เช่น ก�ริเป็นท่�ปริก้ษั�ในก�ริปริบัโคัริงส์ริ�้งหน่�และฟ่�นฟกิ่จำก�ริ เป็นต่น้ 

5.2  ก�ริจำัดจำำ�หน่�ย์หลัักทริัพย์์

บริิษััทหลักทริัพยฯ์ ไดิ้ร้ิับใบอน๊ญ�ต่จำ�กส์ำ�นักง�น ก.ล.ต่. ในก�ริปริะกอบธิ๊ริกิจำหลักทริัพยป์ริะเภทก�ริจำัดิ้จำำ�หน่�ยหลักทริัพย ์

ในก�ริปริะกอบธิ๊ริกิจำดิ้งักล�่วเม่�อวนัท่� 19 พฤศจิำก�ยน 2551 โดิ้ยเป็นธิ๊ริกิจำท่�ต่อ่เน่�องจำ�กก�ริเป็นท่�ปริก้ษั�ท�งก�ริเงิน และก�ริเข�้ริว่ม

กับส์ถื�บนัก�ริเงิน หริ่อบริิษััทหลกัทริพัยอ่์�นในก�ริจำดัิ้จำำ�หน่�ยหลกัทริพัย ์ ซื้้�งอ�จำเป็นทั�งผ่จ้ำดัิ้ก�ริก�ริจำดัิ้จำำ�หน่�ยและริบัปริะกันก�ริ

จำำ�หน่�ย  (Lead Underwriter) ผ่ร้ิว่มจำดัิ้จำำ�หน่�ยและริบัปริะกนัก�ริจำำ�หน่�ย (Co-Underwriter)

6.  ธ์๊ริกิจำก�ริย์ืมแลัะให�ย์ืมหลัักทริัพย์์

บริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ ไดิ้ร้ิบัอนญ๊�ต่จำ�กส์ำ�นกัง�น ก.ล.ต่. ในก�ริปริะกอบธิ๊ริกริริมก�ริย่มและใหย่้มหลกัทริพัย ์เม่�อวนัท่� 12 กริกฎ�คัม 2553 

โดิ้ยลก่คั�้ของบริิษััทหลกัทริพัยฯ์ ส์�ม�ริถืท่�จำะนำ�หลกัทริพัยท่์�ปลอดิ้ภ�ริะม�ใหย่้มไดิ้ท้ั�งพอริต์่ก�ริลงท๊น ทั�งน่ � ลก่คั�้จำะไดิ้ร้ิบัริ�ยไดิ้ ้

จำ�กคั�่ธิริริมเน่ยมในก�ริใหย่้มหลกัทริพัย ์และในส์ว่นของลก่คั�้ท่�ท ำ�ก�ริขอย่มหลกัทริพัยจ์ำะต่อ้งจำ่�ยคั�่ธิริริมเน่ยมในก�ริย่มหลกัทริพัย ์

โดิ้ยบริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ ม่นโยบ�ยขั�นต่อนธิ๊ริกริริมก�ริย่มและใหย่้มหลกัทริพัยด์ิ้งัน่ �

1.   บริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ ใหย่้มหลกัทริพัยก์บัลก่คั�้เพ่�อใหล้ก่คั�้ทำ�ก�ริข�ยชอริต์่ โดิ้ยหลกัทริพัยด์ิ้งักล�่วจำะต่อ้งเป็นหลกัทริพัยท่์�อนญ๊�ต่ 

 ใหข้�ยชอริต์่ไดิ้ซ้ื้้�งปัจำจำบ๊นัเป็นหลกัทริพัย ์ใน SET100 และ ETF

2.   ก�ริข�ยชอริต์่ส์�ม�ริถืทำ�ผ่�นบญัช่ Cash Cash balance และ Credit balance 

3.   ผ่ย่้มจำะเส์ย่คั�่ธิริริมเน่ยมก�ริย่มหลกัทริพัยใ์หก้บับริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ ผ่ใ้หย่้มจำะไดิ้ร้ิบัคั�่ธิริริมเน่ยมก�ริย่มหลกัทริพัยจ์ำ�กบริษัิัทหลกัทริพัยฯ์

4.   ส์ิทธิิปริะโยชนจ์ำ�กก�ริถ่ือหลกัทริพัยท่์�น ำ�ม�ใหย่้มยงัคังเป็นของผ่ใ้หย่้ม

บริิษััทหลกัทริพัยฯ์ ใหค้ัว�มส์ำ�คัญัและส์นบัส์นน๊ใหล้ก่คั�้ใชบ้ริิก�ริย่มหลกัทริพัยแ์ละใหย่้มหลกัทริพัย ์ เพ่�อก�ริข�ยชอริต์่ ซื้้�งเป็นก�ริ

เพิ�มท�งเล่อกในก�ริลงทน๊ และใชใ้นก�ริบริิห�ริคัว�มเส์่�ยงในก�ริลงทน๊ของลก่คั�้ โดิ้ยเฉพ�ะในย�มท่�ส์ภ�วะก�ริลงทน๊ในต่ล�ดิ้หลกั

ทริพัยฯ์ ม่คัว�มผนัผวน โดิ้ยมั�นใจำว่�ธิ๊ริกิจำก�ริเป็นต่วัแทนก�ริย่มและใหย่้มหลกัทริพัย ์ จำะเป็นธิ๊ริกิจำท่�ส์�ม�ริถืส์ริ�้งริ�ยไดิ้ใ้หก้บับริษัิัท

หลกัทริพัยฯ์  ทั�งท�งต่ริงและท�งออ้ม จำ�กปริมิ�ณก�ริซื้่ �อข�ยหลกัทริพัยท่์�จำะเพิ�มม�กข้ �นในอน�คัต่ อย่�งไริก็ต่�ม บริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ 

จำ้งม๊่งมั�นในก�ริพฒัน�และกำ�หนดิ้แผนง�น ริวมถื้งพฒัน�โปริแกริมก�ริย่มและใหย่้มหลกัทริพัย ์ เพ่�ออำ�นวยคัว�มส์ะดิ้วกใหก้บัลก่คั�้

ม�กยิ�งข้ �นโดิ้ยกำ�หนดิ้แผนง�นส์ำ�หริบัป่ 2564 ดิ้งัน่ �

1.  พฒัน�ริะบบ เพ่�อเป็นก�ริเพิ�มท�งเล่อกในก�ริลงทน๊ใหแ้ก่ลก่คั�้ของบริษัิัทหลกัทริพัยฯ์

2.  ขย�ยฐ�นลก่คั�้ทั�งริ�ยส์ถื�บนัและริ�ยย่อย ท่�ม่แนวโนม้ส์นใจำจำะย่มและใหย่้มหลกัทริพัยม์�กยิ�งข้ �น 

40 รายงานประจำำาปี 2563



7.  ธ์๊ริกิจำตำัวแทนสนันสน๊นก�ริข�ย์แลัะริับซีื�อคัืนหน่วย์ลังท๊น

บริิษััทหลกัทริพัยฯ์ ไดิ้ร้ิบัอนญ๊�ต่จำ�กส์ำ�นกัง�น ก.ล.ต่. ใหป้ริะกอบธิ๊ริกิจำต่วัแทนส์นบัส์นน๊ก�ริข�ยและริบัซ่ื้ �อค่ันหน่วยลงทน๊ ปัจำจำบ๊นั 

บริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ เป็นต่วัแทนของบริษัิัทหลกัทริพัยจ์ำดัิ้ก�ริกองทน๊ชั�นนำ� 18 บริษัิัท ม่กองทน๊ริวมทก๊ปริะเภทกว�่ 1,000 กองทน๊ ท่�ริองริบั

ก�ริลงท๊นของลก่คั�้ท๊กท่�น บริิษััทหลกัทริพัยฯ์ พฒัน�ก�ริใหบ้ริิก�ริแก่ลก่คั�้ในก�ริซื้่ �อข�ยกองท๊นริวมใหม่้ปริะส์ิทธิิภ�พม�กยิ�งข้ �น  

โดิ้ยบริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ เปิดิ้ใหบ้ริกิ�ริก�ริซ่ื้ �อข�ยกองทน๊ผ่�นริะบบ Fund Connext ซื้้�งเป็นริะบบท่�พฒัน�โดิ้ยต่ล�ดิ้หลกัทริพัยฯ์ ริว่มกบั

ส์ม�คัมบริษัิัทจำดัิ้ก�ริลงทน๊ ลก่คั�้ส์�ม�ริถืซื้่ �อข�ยกองทน๊ริวมของบริษัิัทหลกัทริพัยจ์ำดัิ้ก�ริกองทน๊ ท่�บริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ เป็นต่วัแทนไดิ้จ้ำ�ก

ก�ริเปิดิ้บญัช่เพ่ยงคัริั�งเด่ิ้ยว และส์�ม�ริถืโอนเงินซ่ื้ �อข�ยหน่วยลงทน๊ผ�่นบริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ ในร่ิปแบบของ One Stop Service ทำ�ใหล้ก่คั�้ 

ม่คัว�มส์ะดิ้วกในก�ริลงทน๊ม�กยิ�งข้ �น นอกจำ�กน่� บริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ ไดิ้จ้ำดัิ้ต่ั�งฝ่่�ยกลยท๊ธิก์องทน๊ริวม เพ่�อวิเคัริ�ะหส์์ถื�นก�ริณก์�ริลงทน๊

วิเคัริ�ะหป์ริะเภทของกองทน๊ริวมท่�เหม�ะส์มกบัก�ริลงทน๊ และกองทน๊ริวมท่�น่�ส์นใจำในแต่่ละปริะเภทริวมทั�งห�ริ่อและปริะส์�นง�น

กบับริษัิัทหลกัทริพัยจ์ำดัิ้ก�ริกองทน๊ เพ่�อใหล้ก่คั�้ไดิ้ร้ิบัขอ้มล่ท่�ถืก่ต่อ้งและริวดิ้เริว็ทนัเหต่ก๊�ริณ ์ ฝ่่�ยกลยท๊ธิก์องทน๊ริวมจำะใหค้ั ำ�แนะนำ�

ก�ริลงท๊น แนะนำ�กองท๊นริวมท่�น่�ส์นใจำในแต่่ละช่วงส์ถื�นก�ริณ ์ พริอ้มทั�งแนะนำ�จำงัหวะก�ริซ่ื้ �อ - ข�ยกองทน๊ท่�เหม�ะส์มแก่ลก่คั�้  

ผ่�นผ่แ้นะนำ�ก�ริลงทน๊ท่�ม่คัว�มร่ิ ้ ม่ปริะส์บก�ริณ ์ พริอ้มใหบ้ริกิ�ริท่�ด่ิ้ท่�ส์ด๊ิ้แก่ลก่คั�้ โดิ้ยคัำ�น้งถื้งผลปริะโยชนแ์ละริะดิ้บัคัว�มส์�ม�ริถื 

ในก�ริยอมริบัคัว�มเส์่�ยงของลก่คั�้เป็นส์ำ�คัญั โดิ้ยมล่คั่�ทริพัยส์์ินก�ริลงทน๊ในกองทน๊ริวมภ�ยใต่ก้�ริดิ้แ่ลบริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ ณ วนัท่�  

31 ธินัว�คัม 2563  ม่จำำ�นวน  4,359 ล�้นบ�ท เพิ�มข้ �น ริอ้ยละ 15 จำ�กป่ก่อน

ณ วนัท่� 31 ธินัว�คัม 2563 บริษัิัทหลกัทริพัยจ์ำดัิ้ก�ริกองทน๊ท่�บริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ เป็นต่วัแทนส์นบัส์นน๊ก�ริข�ยและริบัซ่ื้ �อค่ันหน่วยลงทน๊

ม่ดิ้งัน่ �

1. บริษัิัทหลกัทริพัยจ์ำดัิ้ก�ริกองทน๊ อเบอริด่์ิ้น ส์แต่นดิ้�ริด์ิ้ (ปริะเทศไทย) จำำ�กดัิ้

2. บริษัิัทหลกัทริพัยจ์ำดัิ้ก�ริกองทน๊ แอส์เซื้ท พลสั์ จำำ�กดัิ้

3. บริษัิัทหลกัทริพัยจ์ำดัิ้ก�ริกองทน๊ พรินิซื้ิเพิล จำำ�กดัิ้

4. บริษัิัทหลกัทริพัยจ์ำดัิ้ก�ริกองทน๊ กร๊ิงศริ ่จำำ�กดัิ้

5. บริษัิัทหลกัทริพัยจ์ำดัิ้ก�ริกองทน๊ กร๊ิงไทย จำำ�กดัิ้ (มห�ชน)

6. บริษัิัทหลกัทริพัยจ์ำดัิ้ก�ริกองทน๊ แลนดิ้ ์แอนดิ้ ์เฮ�้ส์ ์จำำ�กดัิ้

7. บริษัิัทหลกัทริพัยจ์ำดัิ้ก�ริกองทน๊เอ็มเอฟซ่ื้ จำำ�กดัิ้ (มห�ชน) 

8. บริษัิัทหลกัทริพัยจ์ำดัิ้ก�ริกองทน๊ริวม วริริณ จำำ�กดัิ้

9. บริษัิัทหลกัทริพัยจ์ำดัิ้ก�ริกองทน๊ เก่ยริต่ิน�คัินภทัริ จำำ�กดัิ้

10. บริษัิัทหลกัทริพัยจ์ำดัิ้ก�ริกองทน๊ริวม ฟิลลิป จำำ�กดัิ้

11. บริษัิัทหลกัทริพัยจ์ำดัิ้ก�ริกองทน๊ อินโนเทคั จำำ�กดัิ้

12. บริษัิัทหลกัทริพัยจ์ำดัิ้ก�ริกองทน๊ ไทยพ�ณิชย ์จำำ�กดัิ้

13. บริษัิัทหลกัทริพัยจ์ำดัิ้ก�ริกองทน๊ ยโ่อบ่ (ปริะเทศไทย) จำำ�กดัิ้

14. บริษัิัทหลกัทริพัยจ์ำดัิ้ก�ริกองทน๊ ทห�ริไทย จำำ�กดัิ้

15. บริษัิัทหลกัทริพัยจ์ำดัิ้ก�ริกองทน๊ ธินช�ต่ จำำ�กดัิ้

16. บริษัิัทหลกัทริพัยจ์ำดัิ้ก�ริกองทน๊ ท�ลิส์ จำำ�กดัิ้

17. บริษัิัทหลกัทริพัยจ์ำดัิ้ก�ริกองทน๊ กส์ิกริไทย จำำ�กดัิ้

18. บริษัิัทหลกัทริพัยจ์ำดัิ้ก�ริกองทน๊ ว่ จำำ�กดัิ้

ในป่ 2564 บริิษััทหลกัทริพัยฯ์ ม่เป้�หม�ยในก�ริพฒัน�ก�ริใหบ้ริิก�ริแก่ล่กคั�้อย่�งต่่อเน่�อง  โดิ้ยปริะส์�นง�นกับส์่วนง�นต่่�ง ๆ  

ท่�เก่�ยวขอ้งในก�ริจำัดิ้พอริต์่ก�ริลงท๊นใหแ้ก่ล่กคั�้ เพ่�อใหล้่กคั�้ลงท๊นในกองท๊นริวมหล�กหล�ยปริะเภทม�กข้ �น และคัดัิ้เล่อกพอริต์่

ก�ริลงทน๊ต่�มวตั่ถืป๊ริะส์งคัก์�ริลงทน๊ของลก่คั�้  ซื้้�งจำะช่วยลดิ้คัว�มเส์่�ยงในก�ริลงทน๊ และเพิ�มโอก�ส์ในก�ริส์ริ�้งผลต่อบแทนท่�ด่ิ้ใน

ส์ถื�นก�ริณเ์ศริษัฐกิจำทั�วโลกม่คัว�มผนัผวนและบริกิ�ริลก่คั�้ใหเ้ข�้ถื้งขอ้มล่ก�ริลงทน๊ผ่�นช่องท�งอิเลก็ทริอนิคัม�กข้ �น

41บริิษััท คัันทริ่� กริ๊�ป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กัดิ้ (มห�ชน)



8. ธ์๊ริกิจำตำริ�ส�ริหนี� 

บริิษััทหลกัทริพัยฯ์ เพิ�มธิ๊ริกิจำซ่ื้ �อข�ยต่ริ�ส์�ริหน่ �ข้ �นเพ่�อเป็นท�งเล่อกในก�ริลงท๊นใหก้ับล่กคั�้ ซื้้�งเป็นก�ริลงท๊นท่�ใหผ้ลต่อบแทนส์่ง  

ม่คัว�มเส่์�ยงต่ำ�� อ่กทั�งยงัเล่อกริะยะเวล�ก�ริลงทน๊ไดิ้ ้ ก�ริซ่ื้ �อข�ยต่ริ�ส์�ริหน่�ส์�ม�ริถืทำ�ไดิ้ห้ล�ยริะดิ้บั โดิ้ยลก่คั�้ส์�ม�ริถืติ่ดิ้ต่่อบริษัิัท

หลกัทริพัยฯ์ เพ่�อทำ�ก�ริต่กลงซื้่ �อข�ยริะหว่�งกนัเอง หริ่อกบัผ่ค้ั�้ต่ริ�ส์�ริหน่ � เพ่�อต่กลงริ�คั�และปริมิ�ณต่ริ�ส์�ริหน่ �ท่�ลก่คั�้ต่อ้งก�ริซื้่ �อ

ข�ย โดิ้ยลก่คั�้ส์�ม�ริถืเล่อกลงทน๊ในต่ริ�ส์�ริหน่�ท่�ม่ริะดิ้บัคัว�มเส์่�ยงท่�เหม�ะส์มกบัต่นเอง และส์�ม�ริถืเล่อกริะยะเวล�ก�ริลงทน๊ต่�ม

ท่�ต่นเองต่อ้งก�ริไดิ้ ้

9. ธ์๊ริกิจำธ์นบดีธ์นกิจำ 

บริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ ไดิ้เ้ลง็เห็นถื้งก�ริว�งแผนท�งก�ริเงินท่�ม่ปริะส์ิทธิิภ�พ ซื้้�งก่อใหเ้กิดิ้ปริะโยชน ์และเป็นก�ริส์ริ�้งผลต่อบแทนจำ�กก�ริ

ลงทน๊ท่�ม่ก�ริเต่ิบโต่อย่�งยั�งย่น จำง้ไดิ้จ้ำดัิ้ต่ั�งฝ่่�ยธินบด่ิ้ธินกิจำ (Wealth Management) ข้ �นในป่ 2560 เพ่�อเป็นท่�ปริก้ษั� ใหค้ั ำ�แนะนำ�ดิ้�้น

ก�ริว�งแผนก�ริลงทน๊เพ่�อเพิ�มโอก�ส์ และท�งเล่อกก�ริลงทน๊ภ�ยใต่ผ้ลิต่ภณัฑิท่์�หล�กหล�ย เหม�ะส์มกบัผ่ล้งทน๊ ทั�งกล๊ม่ลก่คั�้บค๊ัคัล 

และกล๊ม่ลก่คั�้นิต่ิบค๊ัคัล เพ่�อใหบ้ริริลว๊ตั่ถืป๊ริะส์งคั ์และเป�้หม�ยก�ริลงทน๊ท่�ไดิ้ต้่ั�งไว ้

บริิษััทหลกัทริพัยฯ์ ไดิ้ค้ัดัิ้ส์ริริบค๊ัล�กริท่�ม่คัว�มร่ิ ้ คัว�มส์�ม�ริถื ม่ปริะส์บก�ริณใ์นก�ริเป็นท่�ปริก้ษั� และแนะนำ�ดิ้�้นก�ริลงทน๊ริะดิ้บั 

ม่ออ�ช่พ เพ่�อใหค้ั ำ�ปริก้ษั� และเส์นอท�งเล่อกก�ริลงทน๊ท่�ส์�ม�ริถืส์นองต่อบคัว�มต่อ้งก�ริของผ่ล้งทน๊ ดิ้ว้ยร่ิปแบบก�ริจำดัิ้ส์ริริก�ริลงทน๊

ท่�ม่ปริะส์ิทธิิภ�พ เพ่�อผลต่อบแทนท่�ด่ิ้ท่�ส์ด๊ิ้ภ�ยใต่ร้ิะดิ้บัคัว�มเส์่�ยงท่�ผ่ล้งทน๊ยอมริบัไดิ้ ้

10.  ธ์๊ริกิจำก�ริจำัดก�ริกองท๊นส่วนบ๊คัคัลั

บริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ ไดิ้ร้ิบัอนญ๊�ต่จำ�กส์ำ�นกัง�น ก.ล.ต่. ใหเ้ริิ�มปริะกอบธิ๊ริกิจำก�ริจำดัิ้ก�ริกองทน๊ส์ว่นบค๊ัคัล เม่�อวนัท่� 8 มิถืน๊�ยน 2560 

บริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ ใหบ้ริกิ�ริดิ้�้นก�ริจำดัิ้ก�ริลงทน๊แก่ลก่คั�้บค๊ัคัลริ�ยใหญ่ (High Net Worth) ลก่คั�้ส์ถื�บนั และลก่คั�้ปริะเภทนิต่ิบค๊ัคัล 

โดิ้ยบริหิ�ริเงินลงทน๊ขั�นต่ำ�� 10 ล�้นบ�ท ข้ �นไป  

โดิ้ย ณ วนัท่� 31 ธินัว�คัม 2563 ม่ส์ินทริพัยภ์�ยใต่ก้�ริบริหิ�ริเป็นจำำ�นวนทั�งส์ิ �นจำำ�นวน 1,316,431,155.63 ล�้นบ�ท บริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ 

ม๊่งเนน้เส์นอนโยบ�ยพอริต์่ลงทน๊ในร่ิปแบบใหม่ท่�หล�กหล�ย เพ่�อต่อบส์นองคัว�มต่อ้งก�ริท�งก�ริเงิน และส์ริ�้งผลต่อบแทนท่�ด่ิ้ท่�ส์ด๊ิ้

ใหแ้ก่ลก่คั�้ไดิ้ต้่ริงต่�มท่�ต่อ้งก�ริภ�ยใต่ร้ิะดิ้บัคัว�มเส์่�ยงท่�ลก่คั�้กำ�หนดิ้ไดิ้เ้อง โดิ้ยท่มผ่จ้ำดัิ้ก�ริกองทน๊ ผ่ซ้ื้้�งม่ปริะส์บก�ริณ ์ และคัว�ม

เช่�ยวช�ญในก�ริบริิห�ริกองทน๊ ริวมถื้งม่กริะบวนก�ริจำดัิ้ก�ริลงทน๊ท่�ชดัิ้เจำน พริอ้มดิ้ว้ยริะบบเคัริ่�องม่อก�ริลงทน๊ท่�เป็นม�ต่ริฐ�นส์�กล 

นอกจำ�กน่� บริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ ไดิ้พ้ฒัน�ริะบบคัวบคัม๊คัว�มเส่์�ยงเพ่�อปริะเมินคัว�มเส์่�ยงของพอริต์่ลงทน๊อย่�งใกลชิ้ดิ้ 

ในป่ 2563 เป็นอ่กป่ท่�ด่ิ้ของบริิษััทหลกัทริพัยฯ์ ซื้้�งม่ก�ริเต่ิบโต่ของทริพัยส์์ินภ�ยใต่ก้�ริบริิห�ริอย่�งก�้วกริะโดิ้ดิ้ต่่อเน่�อง 3 ป่ซื้อ้น 

เน่�องจำ�ก บริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ ไดิ้ร้ิบัคัว�มไวว้�งใจำจำ�กทั�งลก่คั�้ส์ถื�บนั องคัก์ริริฐัวิส์�หกิจำ นิต่ิบค๊ัล ริวมถื้ง กล๊ม่ High net worth และ

ม่แผนปริะช�ส์มัพนัธิฐ์�นลก่คั�้อย่�งต่อ่เน่�อง ผ่�นท�งช่องท�งผ่แ้นะนำ�ก�ริลงทน๊หริอ่พนัธิมิต่ริจำ�กต่�่งปริะเทศ นอกจำ�กน่� ในป่ท่�ผ่�น

ม� บริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ ไดิ้ม่้ก�ริจำดัิ้ส์มัมน�ใหค้ัว�มร่ิด้ิ้�้นก�ริลงทน๊ใหก้บับค๊ัคัลทั�วไป และองคัก์ริต่่�งๆ โดิ้ยท่มผ่จ้ำดัิ้ก�ริกองทน๊และนกั

วิเคัริ�ะหต์่ลอดิ้ทั�งป่   

ในป่ 2564 บริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ ม่แผนจำะขย�ยก�ริลงทน๊ไปยงัต่่�งปริะเทศ โดิ้ยม่ท่�ปริก้ษั�ก�ริลงทน๊ชั�นนำ�อย่�ง Aris Prime Partners 

Asset Management เพ่�อก�ริกริะจำ�ยคัว�มเส์่�ยงและเป็นท�งเล่อกใหก้บันกัลงทน๊จำ�กก�ริลงทน๊ในส์ินทริพัยท์ั�วโลก และพริอ้มแส์วงห�

โอก�ส์ก�ริลงท๊นใหล้่กคั�้อย่�งส์มำ��เส์มอ บริิษััทหลกัทริพัยฯ์ ม๊่งเนน้ส์ริ�้งผลต่อบแทนท่�ด่ิ้กว่�เกณฑิม์�ต่ริฐ�น ย้ดิ้มั�นหลกัจำริริย�

บริริณและม�ต่ริฐ�นวิช�ช่พ ก�ริส์ริ�้งคัว�มมั�งคัั�งใหก้บัลก่คั�้ ริวมถื้งก�ริว�งแผนบริหิ�ริเงินส์ภ�พคัลอ่ง เม่�อต่อ้งก�ริใชเ้งินในอน�คัต่  

นอกจำ�กน่� ลก่คั�้ส์�ม�ริถืเปล่�ยนแปลงนโยบ�ย และส์ดัิ้ส์ว่นก�ริลงทน๊ไดิ้ต้่ลอดิ้เวล� ซื้้�งจำะต่อบโจำทยล์ก่คั�้ไดิ้เ้พิ�มม�กข้ �นในอน�คัต่ 

ทั�งน่ � บริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ ต่ั�งเป�้หม�ยท่�จำะม่ทริพัยส์์ินภ�ยใต่ก้�ริบริหิ�ริกองทน๊ส์ว่นบค๊ัคัล (Asset Under Management) จำำ�นวน 2,000 

ล�้นบ�ท ภ�ยในป่ 2565
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11.  ธ์๊ริกิจำก�ริออกแลัะเสนอข�ย์ตำริ�ส�ริอน๊พันธ์์ปริะเภัท STRUCTURED NOTES แลัะ DERIVATIVES WARRANT

บริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ ไดิ้ร้ิบัอนญ๊�ต่จำ�กส์ำ�นกัง�น ก.ล.ต่. เม่�อวนัท่� 6 พฤศจิำก�ยน 2561 ใหเ้ป็นผ่ค้ั�้ส์ญัญ�ซ่ื้ �อข�ยลว่งหน�้ และไดิ้ร้ิบัอนญ๊�ต่

ใหอ้อกและเส์นอข�ยห๊น้ก่ท่้�ม่อนพ๊นัธิแ์ฝ่ง โดิ้ยม่วงเงินส์ำ�หริบัก�ริออก และเส์นอข�ยห๊น้ก่ท่้�ม่อนพ๊นัธิแ์ฝ่งทั�งส์ิ �นไม่เกิน 1,000 ล�้นบ�ท

ส์�ยง�น Equity Derivatives เป็นหน่วยง�นหลกัในก�ริออกและเส์นอข�ยต่ริ�ส์�ริท�งก�ริเงิน ห๊น้ก่ท่้�ม่อนพ๊นัธิแ์ฝ่ง (Structured Notes)  

โดิ้ยต่�มทิศท�งก�ริทำ�ธิ๊ริกิจำของบริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ ท่�ม๊่งเนน้ก�ริใหบ้ริกิ�ริท่�คัริบวงจำริ และส์ินคั�้ท่�หล�กหล�ย ต่อบส์นองคัว�มต่อ้งก�ริ

ของทั�งนกัลงทน๊ทั�วไป นกัลงทน๊ริ�ยใหญ่ (High Net Worth) และนกัลงทน๊ส์ถื�บนั ท�งส์�ยง�น Equity Derivatives จำ้งเริิ�มจำ�กก�ริ 

ออกห๊น้ก่ท่้�ม่อนพ๊นัธิแ์ฝ่ง (Structured Notes) เพ่�อเส์นอข�ยต่อ่นกัลงทน๊ริ�ยใหญ่ และนกัลงทน๊ส์ถื�บนั 

ในส์่วนของห๊น้ก่ท่้�ม่อน๊พนัธิแ์ฝ่งท่�บริิษััทหลกัทริพัยฯ์ จำะออกและเส์นอข�ยนั�น เป็นห๊น้ท่�ม่อน๊พนัธิแ์ฝ่งริะยะส์ั�น อ�ย๊ไม่เกิน 270 วนั  

อ�้งอิงกับหลกัทริพัย ์ หริ่อดิ้ชัน่หลกัทริพัย ์ ซื้้�งหลกัทริพัยด์ิ้งักล่�วจำะต่อ้งเป็นส์่วนปริะกอบของดิ้ชัน่ SET100 ท่�ม่ม่ลคั่�ต่ล�ดิ้ต่ั�งแต่ ่ 

10,000 ล�้นบ�ท ข้ �นไป ส์่วนร่ิปแบบผลต่อบแทน (Feature) ของห๊น้ก่ท่้�ม่อน๊พนัธิแ์ฝ่งนั�น ม่ทั�งแบบคั๊ม้คัริองเงินต่น้ จำ่�ยเงินต่น้ค่ัน 

เป็นหลกัทริพัยอ์�้งอิง และร่ิปแบบอ่�นๆ ท่�คัริอบคัล๊มท๊กส์ภ�วะต่ล�ดิ้ ทั�งน่ �บริิษััทหลกัทริพัยฯ์ ยังเป็นน�ยหน�้ห๊น้ก่ท่้�ม่อน๊พันธิแ์ฝ่ง 

ท่�อิงกบัหลกัทริพัยต์่�่งปริะเทศอ่กดิ้ว้ย

โคัริงสริ��งริ�ย์ได�ของบริิษััทหลัักทริัพย์์ฯ

ลัำ�ดับ

งบก�ริเงินริวม 
สำ�หริับปีสิ�นส๊ดวันที� 31 ธ์ันว�คัม

2563 2562 2561

ลั��นบ�ท
ริ�อย์ลัะของ
ริ�ย์ได�ริวม

ลั��นบ�ท
ริ�อย์ลัะของ
ริ�ย์ได�ริวม

ลั��นบ�ท
ริ�อย์ลัะของ
ริ�ย์ได�ริวม

ริ�ยไดิ้ค้ั�่น�ยหน�้ 1,006.19 77.83 566.89 57.60 317.91 59.44

ริ�ยไดิ้ค้ั�่ธิริริมเน่ยมและบริกิ�ริ 78.64 6.08 128.67 13.07 75.86 14.18

ริ�ยไดิ้ด้ิ้อกเบ่ �ยเงินใหก้่ย่้มเพ่�อซ่ื้ �อหลกัทริพัย์ 51.59 3.99 34.77 3.53 29.18 5.46

กำ�ไริและผลต่อบแทนจำ�กเคัริ่�องม่อท�งก�ริเงิน 128.41 9.93 233.14 23.69 98.92 18.50

ริ�ยไดิ้อ่้�น 28.02 2.17 20.66 2.10 12.92 2.42

รายไดร้วม 1,292.85 100.00 984.13 100.00 534.79 100.00
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คัว�มส�ม�ริถืในก�ริดำ�ริงอัตำริ�ส่วนเงินกองท๊นสภั�พคัลั่องส๊ทธ์ิ

ต่�มหลกัเกณฑิข์องส์ำ�นกัง�น ก.ล.ต่. ท่�ก ำ�หนดิ้ใหบ้ริิษััทหลกัทริพัยฯ์ ต่อ้งดิ้ำ�ริงอตั่ริ�ส์่วนเงินกองท๊นส์ภ�พคัล่องส์ท๊ธิิไวไ้ม่นอ้ยกว่� 

ริอ้ยละ 7.00 ของหน่�ส์ินทั�วไป และทริพัยส์์ินท่�ต่อ้งว�งเป็นปริะกนั ณ วนัท่� 31 ธินัว�คัม 2563 บริษัิัทฯ ส์�ม�ริถืดิ้ำ�ริงอตั่ริ�ส์ว่นดิ้งักล�่ว

คัิดิ้เป็นริอ้ยละ 40.88

ภั�วะตำลั�ดแลัะก�ริแข่งขันในธ์๊ริกิจำหลัักทริัพย์์

ภ�พริวมต่ล�ดิ้หลกัทริพัยฯ์ ในป่ 2563 ดิ้ชัน่ต่ล�ดิ้หลกัทริพัยฯ์ ปิดิ้ ณ วนัท่� 30 ธินัว�คัม 2563 ท่�ริะดิ้บั 1,449.00  จำด๊ิ้ ต่ิดิ้ลบ 130.00 จำด๊ิ้ 

จำ�กริะดิ้บั 1,579.00 จำด๊ิ้ ณ ส์ิ �นป่ 2562 โดิ้ยวนัทำ�ก�ริวนัแริกของป่ 2563 ดิ้ชัน่เปิดิ้ต่วัท่�ริะดิ้บั 1,584.00 จำด๊ิ้ จำ�กนั�นก็เผชิญก�ริปริบัฐ�น

แริงจำ�กก�ริแพริร่ิะบ�ดิ้ COVID-19 ลงไปทำ�จำด๊ิ้ต่ำ��ส์ด๊ิ้ท่� 969.00 จำด๊ิ้ ก่อนจำะกลบัม�แกวง่ปิดิ้ท่� 1,449.00 จำด๊ิ้

ปัจำจำัย์ที�ผู้ลัตำ่อก�ริลังท๊นในปี 2563

• ก�ริแพริ่ริะบ�ดิ้ COVID-19 ช่วงเด่ิ้อนมกริ�คัมปริะเทศจ่ำนริ�ยง�นว่�ม่ไวริสั์ชนิดิ้หน้�งส์�ม�ริถืแพริ่ริะบ�ดิ้ไดิ้จ้ำ�กคันส์่่คันซื้้�ง 

 ในช่วงเวล�ดิ้งักล่�วเริ่ยกว่�ไวริสั์อ่่ฮั�นจำ�กนั�นเช่ �อไวริสั์ก็กริะจำ�ยไปหล�ยปริะเทศ ส์่งผลใหห้ล�ยปริะเทศต่อ้งต่ดัิ้ส์ินใจำปริะก�ศ 

 งดิ้เดิ้ินท�งข�้มปริะเทศในกริณ่ท่�ไม่ม่ภ�ริะกิจำส์ำ�คัญั  

• อตั่ริ�ก�ริเต่ิบโต่ท�งเศริษัฐกิจำหล�ยปริะเทศต่ิดิ้ลบหนกัส์ด๊ิ้ในปริะวตั่ิก�ริณ ์ เน่�องจำ�กริฐับ�ลแต่่ละปริะเทศต่อ้งออกม�ต่ริก�ริส์กดัิ้ 

 ก�ริแพริ่ริะบ�ดิ้ COVID-19 ดิ้ว้ยก�ริ Lock Down ส์่งผลกริะทบต่่อเศริษัฐกิจำริวมถื้งก�ริท่องเท่�ยว ดิ้�้นเศริษัฐกิจำไทย กนง.  

 คั�ดิ้ก�ริณว์่� GDP ป่ 2563 จำะต่ิดิ้ลบถื้ง 6.60%YoY นบัเป็นอตั่ริ�ก�ริเต่ิบโต่ท่�ต่ ำ��ส์ด๊ิ้ในริอบ 22 ป่

• ธิน�คั�ริกล�งแต่่ละปริะเทศลดิ้ดิ้อกเบ่ �ยนโยบ�ยอย่่ริะดิ้บัต่ำ��ส์ด๊ิ้ในริอบหล�ยป่เพ่�อเป็นก�ริลดิ้ภ�ริะดิ้อกเบ่ �ยจำ่�ยของปริะช�ชน 

 และบริิษััทต่่�งๆ เน่�องจำ�กก�ริแพริร่ิะบ�ดิ้ COVID-19 กดิ้ดิ้นัเศริษัฐกิจำทั�วโลกต่กต่ำ��คัริั�งใหญ่ในริอบปริะวตั่ิก�ริณ ์ ส์่วนธิน�คั�ริ 

 แห่งปริะเทศไทยลดิ้ยดิ้อกเบ่ �ยนโยบ�ยเหล่อ 0.5% นบัเป็นริะดิ้บัท่�ต่ ำ��ส์ด๊ิ้ในปริะวตั่ิศ�ส์ต่ริ์

• ริ�คั�นำ��มนัดิ้บิ (BRENT , WTI) ปริบัฐ�นริว่งลงต่ำ��ส์ด๊ิ้ในริอบ 21 ป่ เน่�องจำ�กก�ริแพริร่ิะบ�ดิ้ COVID-19 ส์ง่ผลใหอ้ป๊ส์งคัน์ำ��มนัห�ยไป 

• ก�ริเล่อกต่ั�งปริะธิ�น�ธิิบด่ิ้ส์หริฐัคันท่� 46 ผลปริ�กฏว่� Joe Biden จำ�กพริริคัเดิ้โมแคัริต่ไดิ้ค้ัว�้ชยัชนะพริอ้มกบัก�ริคัริองเส์่ยง 

 ข�้งม�กทั�งในส์ภ�บนและส์ภ�ล�่ง (Blue Wave)  

• Vaccine ต่�้นท�น COVID-19 จำ�กหล�ยๆ บริษัิัท อ�ทิ Pfizer, Astra Zeneca, Moderna

• ก�ริชม๊นม๊ของกล๊ม่นกัศก้ษั�
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ดัชนีตำลั�ดหลัักทริัพย์์ไทย์

ริ�คั�ปิดิ้ดิ้ชัน่ SET ณ ส์ิ �นป่ 2563 1,449.00 จำด๊ิ้

เปล่�ยนแปลงจำ�กป่ก่อนหน�้ ลดิ้ลง 130.00 จำด๊ิ้

(-8.20%YoY)

คั�่ส์ง่ส์ด๊ิ้ของดิ้ชัน่ 1,604.00 จำด๊ิ้

คั�่ต่ำ��ส์ด๊ิ้ของดิ้ชัน่ 969.00 จำด๊ิ้

มล่คั�่ก�ริซ่ื้ �อข�ยหลกัทริพัยเ์ฉล่�ย 6.7 หม่�นลบ./วนั

ท่�ม�: SETSMART
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เหตำ๊ก�ริณ์สำ�คััญในปี 2563

คัริ้�งแริกของปี

SET INDEX เปิดิ้ทำ�ก�ริวนัแริกดิ้ว้ยภ�พท่�ด่ิ้ปิดิ้บวกริ�วริอ้ยละ 1 อย่�งไริก็ต่�มภ�ยหลงัจำ�กนั�นวนัท่� 3 มกริ�คัม 2563 ไดิ้เ้กิดิ้เหต่ก๊�ริณ ์

ปริะธิ�น�ธิิบด่ิ้ส์หริัฐอเมริิก�โดิ้นัล ทริัมป์ ส์ั�งโดิ้รินส์ังห�ริน�ยพลอิหริ่�นเป็นผลใหต้่ล�ดิ้ห๊น้ทั�วโลกปริับฐ�นร๊ินแริง แต่่ภ�ยหลัง 

จำ�กนั�นเหต่ก๊�ริณก็์ส์งบลงไดิ้ ้ จำนกริะทั�งเข�้ส์่่ช่วงส์ปัดิ้�หส์์ด๊ิ้ท�้ยของเด่ิ้อนมกริ�คัมท�งปริะเทศจ่ำนไดิ้ร้ิ�ยง�นว่�ม่โริคัริะบ�ดิ้จำ�กอ่่ฮั�น 

(ซื้้�งในขณะนั�นเริ่ยกกันว่�โคัโริน่�ไวริสั์ส์�ยพันธิ๊ใ์หม่) และยอมริบัว่�ส์�ม�ริถืแพริ่ริะบ�ดิ้จำ�กคันส์่่คันไดิ้ ้ เป็นผลใหต้่ล�ดิ้ห๊น้ทั�วโลก 

ต่กใจำและปริบัฐ�นร๊ินแริง ซื้้�งภ�ยหลงัจำ�กท่�เข�้ส์่่เด่ิ้อนกม๊ภ�พนัธิ ์ เป็นเด่ิ้อนท่�ต่ล�ดิ้ห๊น้ทั�วโลกเผชิญกบัต่วัเลขก�ริริะบ�ดิ้ในจ่ำนกดิ้ดิ้นั

ต่ล�ดิ้ห๊น้ทั�วโลกในเด่ิ้อนก๊มภ�พันธิ์เคัล่�อนไหวในทิศท�งลบทั�งเด่ิ้อน แต่่ภ�ยหลังจำ�กนั�นช่วงปล�ยเด่ิ้อนก๊มภ�พันธิ์ จ่ำนส์�ม�ริถื

คัวบคัม๊ก�ริริะบ�ดิ้ไดิ้ด่้ิ้ อย่�งไริก็ต่�มปริ�กฎว่�ก�ริแพริร่ิะบ�ดิ้ของ COVID-19 (WHO ไดิ้ต้่ั�งช่�อข้ �นม�ใหม่) กลบัพบก�ริริะบ�ดิ้ไปยงั 

ต่่�งปริะเทศ อ�ทิ เก�หล่ใต่ ้ ย๊โริป ส์หริฐั จำ�กนั�นจำำ�นวนผ่ติ้่ดิ้เช่ �อก็ไดิ้เ้ริ่งต่ัวข้ �นพริอ้มกันทั�วโลกกดิ้ดิ้ันต่ล�ดิ้ห๊น้ทั�วโลกปริบัต่ัวลง  

ดิ้�้น SET INDEX ก็ไดิ้ป้ริบัต่วัลงม�ทำ�จำด๊ิ้ต่ำ��ส์ด๊ิ้ใหม่ในริอบ 9 ป่ ท่�บริเิวณ 969 จำด๊ิ้ (วนัท่� 13 ม่น�คัม 2563) ขณะเด่ิ้ยวกนัช่วงเวล� 

ดิ้งักล่�วปริะเทศไทยเริิ�มพบก�ริริะบ�ดิ้ในปริะเทศและทำ�จำด๊ิ้ส์ง่ส์ด๊ิ้ท่� 188 ริ�ยต่่อวนั เป็นผลใหท้�งริฐับ�ลปริะก�ศปิดิ้ห�้งส์ริริพส์ินคั�้

ในวนัท่� 21ม่น�คัม 2563 (เหล่อเฉพ�ะเพ่ยงข�ยอ�ห�ริ และซื้๊ปเปอริม์�เก็ต่ แต่่ต่อ้งซ่ื้ �อกลบัไปริบัปริะท�นท่�บ�้นเท่�นั�น) ส์่งผลให ้

ในวนัท่� 23 ม่น�คัม 2563 กล๊่มคั�้ปล่ก อป๊กริณ ์ IT ปริบัฐ�นลงร๊ินแริง อย่�งไริก็ต่�มภ�ยหลงัจำ�กนั�นธิน�คั�ริกล�งส์หริฐัไดิ้ป้ริะก�ศ 

อดัิ้ฉ่ดิ้เม็ดิ้เงิน QE ไม่จำ ำ�กดัิ้เป็นผลใหต้่ล�ดิ้ห๊น้ทั�วโลกเริิ�มกลบัม�ฟ่�นต่วัไดิ้ร้ิวมถื้ง SET INDEX จำ�กนั�นก็เดิ้ินหน�้ข้ �นต่อ่โดิ้ยต่ล�ดิ้เล่อก

จำะมองข�้มจำำ�นวนผ่ต้่ิดิ้เช่ �อทั�วโลกท่�เริ่งข้ �นแต่่ใหน้ ำ��หนกักับม�ต่ริก�ริกริะต่๊น้เศริษัฐกิจำแทนส์่งผลให ้ SET INDEX เป็น Bull Market  

ปริบัต่วัข้ �นจำ�กริะดิ้บั 969 จำด๊ิ้ข้ �นทดิ้ส์อบบริเิวณ 1,454 จำด๊ิ้ในเด่ิ้อนมิถืน๊�ยน นบัเป็นก�ริฟ่�นต่วัริอ้ยละ 50 ภ�ยในริะยะเวล�เพ่ยง 3 เด่ิ้อน 

เท่�นั�น ซื้้�งไม่เคัยเกิดิ้ข้ �นม�ก่อนในปริะวตั่ิศ�ส์ต่ริห์๊น้ไทย

คัริ้�งหลัังของปี 

ในช่วงเด่ิ้อน มิ.ย. 2563 ส์ถื�นก�ริณ์ COVID-19 ในปริะเทศไทยเริิ�มคัล่�คัล�ยจำำ�นวนผ่ติ้่ดิ้เช่ �อต่่อวันลดิ้ลงเหล่อเพ่ยงหลักเด่ิ้ยว 

จำ�กก่อนหน�้ส์�มหลัก ริฐับ�ลจำ้งเริิ�มผ่อนคัล�ยม�ต่ริก�ริคั๊มเขม้ COVID-19 ดิ้ว้ยก�ริยกเลิกเคัอริฟิ์วและอน๊ญ�ต่ใหศ้่นยก์�ริคั�้  

ริ�้นอ�ห�ริ ก�ริท่องเท่�ยวต่่�งๆ กลบัม�เปิดิ้ทำ�ก�ริไดิ้ป้กติ่ อย่�งไริก็ต่�มแมป้ริะเทศไทยจำะคัม๊ไดิ้ด่้ิ้แต่่ส์ถื�นก�ริณต์่่�งปริะเทศยงัเห็น

ก�ริริะบ�ดิ้ร๊ินแริงและจำำ�นวนผ่ต้่ิดิ้เช่ �อต่่อวนัทำ�จำด๊ิ้ส์ง่ส์ด๊ิ้ใหม่ต่่อเน่�องปริะกอบกบัช่วงนั�นไม่ม่ข่�วส์�ริก�ริลงทน๊ใดิ้ๆ ใหม่ๆ SET INDEX  

จำง้เข�้ส์่ก่�ริแกวง่ Sideway Down จำนกริะทั�งเข�้ส์่ช่่วงเด่ิ้อนกริกฎ�คัม อณ๊หภมิ่ท�งก�ริเม่องเริิ�มริอ้นแริงข้ �นม�เม่�อกล๊ม่เย�วชนปลดิ้แอก 

ไดิ้จ้ำัดิ้ก�ริช๊มน๊ม ณ อน๊ส์�วริ่ยป์ริะช�ธิิปไต่ยเริ่ยกริอ้งให้น�ยกริัฐมนต่ริ่ย๊บส์ภ� อย่�งไริก็ต่�มในช่วงนั�น SET INDEX ยังไม่ไดิ้ ้

ต่อบส์นองๆ ใดิ้ต่่อก�ริช๊มนม๊ข�้งต่น้เน่�องจำ�กยงัไม่ม่คัว�มร๊ินแริงและย่ดิ้เย่ �อ จำ�กนั�นก็แกว่งไปต่�มกริะแส์ข่�วริ�ยวนัท่�เกิดิ้ข้ �น ซื้้�งใน 

ช่วงเวล�นั�นยงัไม่ม่ปัจำจำยัใหม่ใดิ้ๆ ลกัษัณะก�ริเคัล่�อนไหวจำ้งเป็น Sideway Down จำนกริะทั�งเข�้ส์่่ช่วงเด่ิ้อนต่ล๊�คัม กล๊่มนกัศ้กษั� 

ธิริริมศ�ส์ต่ริไ์ดิ้จ้ำดัิ้ชม๊นม๊ใหญ่ ณ ส์่�แยกปทม๊วนั ส์ง่ผลใหท้�งต่ำ�ริวจำม่ก�ริเข�้ส์ล�ยชม๊นม๊ดิ้ว้ยก�ริฉ่ดิ้นำ��ใส์ผ่่ช้ม๊นม๊ในวนัเปิดิ้ก�ริซ่ื้ �อข�ย 

วนัถืดัิ้ไป SET INDEX ปริบัลงหนกัถื้ง 2% และจำ�กนั�นก็ออ่นต่วัลงทก๊วนัต่อ่เน่�องทำ�จำด๊ิ้ต่ำ��ส์ด๊ิ้ท่� 1,187 จำ�กนั�นเริิ�มเห็นแริงซ่ื้ �อไลก่ลบัเข�้ม� 

ปริะกอบกับนักลงท๊นต่่�งช�ต่ิพลิกกลบัม�ซ่ื้ �อส์ท๊ธิิคัริั�งแริกในริอบหล�ยเด่ิ้อน ขณะท่�ท�ง Technical SET INDEX ไดิ้ท้ะลผ๊่�นเส์น้ 

กดิ้ข�ลงท่�เป็นต่วักดิ้ดิ้นัม�ในริอบ 5 เด่ิ้อน SET INDEX จำง้เริิ�มกลบัม�เคัล่�อนไหวไดิ้ด่้ิ้ จำนกริะทั�งเข�้ส์่ช่่วง 3 พฤศจิำก�ยน ส์หริฐัไดิ้ม่้ก�ริ

เล่อกต่ั�งปริะธิ�น�ธิิบด่ิ้ผลปริ�กฏว�่ Joe Biden ม่แววว่�จำะชนะก�ริเล่อกต่ั�งส์ง่ผลใหน้กัลงทน๊คั�ดิ้ก�ริณว์่�ส์งคัริ�มก�ริคั�้ส์หริฐักบัจ่ำน 

น่�จำะเบ�บ�งลง จำนกริะทั�งเข�้ส์่่วนัท่� 9 พฤศจิำก�ยน ในช่วงเวล�ริ�ว 19.00 น. ต่�มเวล�ปริะเทศไทย Pfizer ไดิ้ร้ิ�ยง�นผลทดิ้ลอง 

Vaccine COVID-19 ว่�ม่ปริะส์ิทธิิภ�พในก�ริปอ้งกนัถื้ง 90% SET INDEX จำง้เข�้ส์่โ่หมดิ้ Bullish ทนัท่วิ�งข้ �นไปทำ�จำด๊ิ้ส์ง่ส์ด๊ิ้ท่� 1,503 จำด๊ิ้ 

และเริิ�มแกว่งออกข�้งเน่�องจำ�กหมดิ้ปัจำจำยั อย่�งไริก็ต่�มหลงัจำ�กนั�นในวนัท่� 19 ธินัว�คัม พบเจำอก�ริริะบ�ดิ้ COVID-19 ของแริงง�น

ต่�่งดิ้�้วส์ง่ถื้ง 576 ริ�ยภ�ยในวนัเด่ิ้ยวส์ง่ผลใหส้์มท๊ริส์�คัริปริะก�ศ Lock Down ดิ้ว้ยก�ริปิดิ้ศน่ยก์�ริคั�้ ส์ว่น SET INDEX เปิดิ้ทำ�ก�ริ

ในวนัท่� 21 ธินัว�คัม ปิดิ้ลบไป 5.4% จำ�กนั�นดิ้ว้ยก�ริปริบัฐ�นลงม�แริงก็เริิ�มม่แริงซื้่ �อปริะคัริองกลบัเข�้ม�จำนทำ�ให ้ SET INDEX ปิดิ้  

ณ วนัท่� 30 ธินัว�คัม 2563 ท่� 1,449 จำด๊ิ้   

มล่คั่�ก�ริซื้่ �อข�ยหลกัทริพัยใ์นต่ล�ดิ้หลกัทริพัยฯ์ ต่�มกล๊่มนกัลงทน๊ป่ 2563 พบว่�นกัลงทน๊ในปริะเทศเป็นผ่ซ่้ื้ �อส์ท๊ธิิส์ง่ส์ด๊ิ้ดิ้ว้ยมล่คั่� 

ทั�งส์ิ �น 2.16 แส์นล�้นบ�ท ส์่วนนักลงท๊นส์ถื�บนัและบญัช่หลกัทริพัยซ่์ื้ �อส์๊ทธิิเล็กนอ้ย 3.3 หม่�นล�้นบ�ท และ 1.4 หม่�นล�้นบ�ท 

ต่�มลำ�ดิ้บั ส์ว่นนกัลงทน๊ต่�่งช�ติ่ยงัคังข�ยส์ท๊ธิิต่อ่เน่�องเป็นป่ท่� 4 
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สำ�หริับบริิษััทจำดทะเบีย์นใหม่ในปี 2563 พบว่�มีบริิษััทจำดทะเบีย์นเข��ใหม่ 15 บริิษััท

ม้ลัคั่�ซีื�อข�ย์ตำ�มกลั๊่มนักลังท๊น *หม�ย์เหตำ๊ ไม่ได�ริวม MAI (ลั��นบ�ท)

ริ�ย์ปี นักลังท๊น
สถื�บัน

บัญชีบริิษััท
หลัักทริัพย์์

นักลังท๊น
ตำ่�งปริะเทศึ

นักลังท๊น
ภั�ย์ใน
ปริะเทศึ

ริ�ย์เดือน
ปี 2563

นักลังท๊น
สถื�บัน

บัญชีบริิษััท
หลัักทริัพย์์

นักลังท๊น
ตำ่�งปริะเทศึ

นักลังท๊นใน
ปริะเทศึ

2552     (2,303)       1,388         38,231 (37,316) มกราค์ม (16,024) (940) (10,903) 27,868

2553   (15,200)        (449)         81,724 (66,075) กุมภาพื่นัธ์์ (3,921) 38 (19,648) 23,531

2554   (29,149)       1,307         (5,119)  32,962 มน่าค์ม 42,335 (6,567) (78,403) 42,635

2555   (24,302)       7,256         76,388 (59,342) เมษัายน 23,674 4,512 (46,975) 18,788

2556   108,163     (1,723)     (193,911) 87,471 พื่ฤษัภาค์ม 17,838 308 (31,598) 13,452

2557     71,424       3,582       (36,584) (38,421) มถุิืนายน 6,575 3.056 (22,716) 13,083

2558     79,055     (6,418)     (154,346) 81,709 กรกฎาค์ม (4,689) 492 (10,177) 14,375

 2559 (8,656) 25,372 77,927 (94,642) สุงิหาค์ม 11,574 (1,034) (27,661) 17,121

2560 103,632 16,747 (25,755) (94,624) กันยายน (12,874) 2,326 (23,189) 33,737

2561 184,264 (15,270) (287,458) 118,465 ตุิลาค์ม (13,115) 1,891 (21,876) 33,100

2562 52,006 14,873 (45,244) (21,635) พื่ฤศจกิายน (3,104) 12,347 32,643 (41,887)

2563 33,455 14,221 (264,285) 216,708 ธั์นวาค์ม (18,497) (2,328) 2,520 18,305

46 รายงานประจำำาปี 2563



ตำ�ริ�งสถืิตำิตำัวเลัขที�สำ�คััญ

แนวโน�มธ์๊ริกิจำหลัักทริัพย์์ปี 2564

ในป่ 2563 ท่�ผ่�นม�อต๊่ส์�หกริริมหลกัทริพัยถ่์ือเป็นอต๊่ส์�หกริริมท่�ไดิ้ร้ิบัผลบวกจำ�กส์ถื�นก�ริณ ์ COVID-19 ต่�มมล่คั่�ก�ริซื้่ �อข�ย 

ท่�ส์ง่ข้ �น เน่�องจำ�กปริะช�ชนหนัม�ลงทน๊ในต่ล�ดิ้ห๊น้ม�กข้ �นในช่วงท่� Work From Home ทั�งน่ �แนวโนม้ป่ 2564 อต๊่ส์�หกริริมหลกัทริพัย์

ยงัม่แนวโนม้ท่�ส์ดิ้ใส์ต่�มมล่คั�่ก�ริซ่ื้ �อข�ยท่�ส์ง่ข้ �นม�เฉล่�ยในป่ 2564 อย่่ท่�  98,584 ล�้นบ�ท (+46%YoY) นอกจำ�กธิ๊ริกิจำคั�้ห๊น้แลว้อ่ก

ธิ๊ริกิจำท่�น่�ส์นใจำค่ัอก�ริบริิห�ริคัว�มมั�งคัั�ง (Wealth) ท่�อป๊ส์งคัเ์ต่ิบโต่ข้ �นต่่อเน่�อง ดิ้งันั�นนอกจำ�กธิ๊ริกิจำคั�้ห๊น้ท่�เติ่บโต่ต่�มมล่คั่�ซ่ื้ �อข�ย

แลว้ยงัไดิ้อ่้กธิ๊ริกิจำส์นบัส์นน๊ค่ัอก�ริบริหิ�ริคัว�มมั�งคัั�งทำ�ใหแ้นวโนม้ป่ 2564 ยงัเป็นป่ท่�ด่ิ้ของธิ๊ริกิจำหลกัทริพัย์

2563 2562 2561 2560 2559

GDP Growth (%YoY) -6.6 2.4 4.2 3.9 3.2 

Market Capitalization (Btm) 16,107,632 16,747,455 15,978,251 17,587,433 15,079,272

Market Turnover (Btm) 16,362,357 12,802,090 13,820,219 11,652,311 12,259,772

จำำ�นวนบริษัิัทจำดิ้ทะเบ่ยน 568 556 544 538 522

บริษัิัทท่�เข�้จำดิ้ทะเบ่ยนใหม่ 15 13 7 22 11

ก�ริซ่ื้ �อข�ยเฉล่�ยต่อ่วนั (SET) 67,334 52,467 57,209 47,755 50,245

ดิ้ชัน่ต่ล�ดิ้ปิดิ้ (High) 1,604 1,470 1,830 1,753 1,558

ดิ้ชัน่ต่ล�ดิ้ปิดิ้ (Low) 969 1,548 1,563 1,535 1,220

P/E (เท�่) 28.8 19.6 15.24 19.06 18.55

อตั่ริ�ผลต่อบแทนเงินปันผล (%) 3.32 3.14 3.12 2.70 3.04
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4	|	การบัริหารความเส่�ยง	เเละปัจัจััยความเส่�ยง

4.1 ภั�พริวมก�ริบริิห�ริคัว�มเสี�ย์ง

บริิษััทฯ ไดิ้ใ้หค้ัว�มส์ำ�คัญักบัก�ริบริิห�ริคัว�มเส์่�ยงโดิ้ยกำ�หนดิ้ริะบบบริิห�ริคัว�มเส์่�ยงท่�ส์อดิ้คัลอ้งกบัแนวท�งและหลกัปฏิบตั่ิส์�กล  

เพ่�อใหธ้ิ๊ริกิจำเต่ิบโต่และส์ริ�้งผลต่อบแทนอย่�งมั�นคังในริะยะย�ว โดิ้ยม่ก�ริบริิห�ริคัว�มเส์่�ยงในแต่่ละส์่วนของธิ๊ริกิจำริวมถื้งธิ๊ริกิจำท่�

บริษัิัทฯ ไดิ้ล้งทน๊ดิ้ว้ย บริษัิัทฯ ไดิ้เ้นน้ก�ริส์ริ�้งก�ริบริหิ�ริคัว�มเส์่�ยงใหเ้ป็นส์ว่นหน้�งของวฒันธิริริมองคัก์ริผ่�นก�ริกำ�หนดิ้นโยบ�ยก�ริ

บริหิ�ริคัว�มเส่์�ยง ริะดิ้บัคัว�มเส์่�ยงส์ง่ส์ด๊ิ้ท่�ยอมริบัไดิ้ ้(Risk Appetite) และแนวท�งก�ริบริหิ�ริคัว�มเส่์�ยงในริะดิ้บัคัณะกริริมก�ริบริษัิัท  

คัณะกริริมก�ริบริหิ�ริคัว�มเส์่�ยงและฝ่่�ยบริหิ�ริคัว�มเส์่�ยง

ก�ริบริิห�ริคัว�มเส์่�ยงของบริิษััทฯ นั�น ถืก่กำ�กบัดิ้แ่ลโดิ้ยคัณะกริริมก�ริของบริิษััทฯ ใหม่้ริะดิ้บัคัว�มเส์่�ยงของบริิษััทฯ ท่�เหม�ะส์มกบั 

ก�ริดิ้ำ�เนินธิ๊ริกิจำผ่�นก�ริกำ�หนดิ้นโยบ�ยบริิห�ริคัว�มเส่์�ยงและมอบหม�ยใหค้ัณะกริริมก�ริบริิห�ริคัว�มเส่์�ยงกำ�หนดิ้ริะบบบริิห�ริ 

คัว�มเส์่�ยงท่�ด่ิ้ริวมถื้งริะดิ้บัคัว�มเส่์�ยงส์ง่ส์ด๊ิ้ท่�ยอมริบัไดิ้ ้ (Risk Appetite) โดิ้ยฝ่่�ยบริิห�ริคัว�มเส่์�ยงไดิ้ม่้ก�ริวิเคัริ�ะห ์ ริะบ๊ ปริะเมิน 

ต่ิดิ้ต่�มและริ�ยง�นคัว�มเส์่�ยงต่อ่คัณะกริริมก�ริบริหิ�ริคัว�มเส่์�ยง และคัณะกริริมก�ริบริษัิัท อย่�งส์มำ��เส์มอ

4.2 ก�ริบริิห�ริคัว�มเสี�ย์งในด��นตำ่�งๆ

บริษัิัทฯ ไดิ้ก้ำ�หนดิ้โคัริงส์ริ�้งเพ่�อปริะกอบธิ๊ริกิจำท่�ม่ริ�ยไดิ้จ้ำ�กก�ริถ่ือห๊น้ในบริษัิัทอ่�นเป็นหลกั (Holding Company) ดิ้งันั�น คัว�มเส์่�ยง

ท่�อ�จำจำะเกิดิ้ข้ �น อ�จำจำะม่ผลกริะทบจำ�กก�ริปริะกอบธิ๊ริกิจำของบริษัิัทฯ และบริษัิัทย่อย ซื้้�งส์�ม�ริถืวิเคัริ�ะหป์ริะเดิ้็นคัว�มเส่์�ยง วิธ่ิก�ริ

ปอ้งกนัและลดิ้คัว�มเส์่�ยง โดิ้ยส์ร๊ิปไดิ้ด้ิ้งัน่ �

• คัว�มเสี�ย์งจำ�กก�ริเป็นบริิษััทที�ปริะกอบธ์๊ริกิจำหลัักโดย์ก�ริถืือห๊�นในบริิษััทอื�น

บริิษััทฯ ม่ก�ริลงทน๊ในบริิษััทย่อย 2 บริิษััท ค่ัอบริิษััทหลกัทริพัย ์ คันัทริ่� กร๊ิ�ป จำำ�กดัิ้ (มห�ชน) บริิษััท เก็งกิ แคัปปิต่อล จำำ�กดัิ้ และ

บริษัิัทริว่ม 3 บริษัิัท ค่ัอ บริษัิัทหลกัทริพัยจ์ำดัิ้ก�ริกองทน๊ เอ็มเอฟซ่ื้ จำำ�กดัิ้ (มห�ชน) บริษัิัท ผ�แดิ้งอินดิ้สั์ทริ ่จำำ�กดัิ้ (มห�ชน) และบริษัิัท  

คันัทริ่� กร๊ิ�ป ด่ิ้เวลลอปเมนท ์ จำำ�กดัิ้ (มห�ชน) โดิ้ย บริษัิัทฯ ริบัร่ิส้์ว่นแบ่งกำ�ไริจำ�กบริษัิัทริว่ม และริบัร่ิก้ ำ�ไริจำ�กบริษัิัทย่อยต่�มส์ดัิ้ส์ว่น 

ก�ริถ่ือห๊น้ในงบก�ริเงินริวมของบริษัิัทฯ ดิ้งันั�น ผลก�ริดิ้ำ�เนินง�นของบริษัิัทย่อยและบริษัิัทริว่ม จำง้ม่ผลกริะทบโดิ้ยต่ริงต่อ่คัว�มส์�ม�ริถื

ในก�ริทำ�กำ�ไริ และคัว�มส์�ม�ริถืในก�ริจำ่�ยเงินปันผลของบริษัิัทฯ 

นอกจำ�กน่� ท่�ปริะช๊มคัณะกริริมก�ริบริิษััท ยังไดิ้ก้ำ�หนดิ้นโยบ�ยก�ริลงท๊นของบริิษััทฯ ในก�ริเล่อกบริิษััทท่�จำะลงท๊นในอน�คัต่  

โดิ้ยจำะเล่อกลงทน๊ในบริิษััทท่�ม่ศกัยภ�พ ส์�ม�ริถืใหผ้ลต่อบแทนท่�เหม�ะส์ม และม่คัว�มเส์่�ยงท่�ยอมริบัไดิ้ ้ พริอ้มทั�งม่โอก�ส์เต่ิบโต่ใน

อน�คัต่ 

• คัว�มเสี�ย์งจำ�กก�ริปริะกอบธ์๊ริกิจำในส�ย์ง�นก�ริลังท๊น

บริิษััทฯ ต่ริะหนักด่ิ้ถื้งคัว�มเส่์�ยงอันเน่�องม�จำ�กส์ภ�วก�ริณต์่่�งๆ ท่�เปล่�ยนไปอย่�งริวดิ้เริ็ว และอ�จำจำะม่ผลกริะทบต่่อก�ริลงท๊น 

ในหลกัทริพัย ์ ส์่งผลใหไ้ม่ไดิ้ร้ิบัผลต่อบแทนของเงินลงท๊นต่�มท่�คั�ดิ้ก�ริณไ์ว ้ จำ้งไดิ้จ้ำดัิ้ต่ั�งคัณะกริริมก�ริก�ริลงท๊น ทำ�หน�้ท่�กำ�หนดิ้

แนวท�ง นโยบ�ย หลกัเกณฑิ ์ และออกแบบแผนก�ริลงทน๊ใหส้์อดิ้คัลอ้งกบัส์ถื�นก�ริณใ์นปัจำจำบ๊นั และม่คัณะกริริมก�ริบริิห�ริคัว�ม

เส์่�ยงพิจำ�ริณ�ทบทวนนโยบ�ย และม�ต่ริก�ริบริหิ�ริคัว�มเส่์�ยงใหส้์อดิ้คัลอ้งกบัส์ภ�วะก�ริลงทน๊ของบริษัิัทฯ เพ่�อใหผ้ลต่อบแทนส์ง่ส์ด๊ิ้

โดิ้ยม่ริะดิ้บัคัว�มเส์่�ยงท่�เหม�ะส์มในก�ริดิ้ำ�เนินธิ๊ริกิจำของบริษัิัทฯ และเป็นไปต่�มกริอบนโยบ�ยท่�คัณะกริริมก�ริบริษัิัทกำ�หนดิ้
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• คัว�มเสี�ย์งจำ�กก�ริแข่งขันในธ์๊ริกิจำหลัักทริัพย์์

ธิ๊ริกิจำหลักทริัพยเ์ป็นธิ๊ริกิจำท่�ม่ริ�ยไดิ้ห้ลักม�จำ�กก�ริเป็นน�ยหน้�ซ่ื้ �อข�ยหลักทริัพย ์ ซื้้�งข้ �นอย่่กับปริิม�ณซ่ื้�อข�ยหลักทริัพยแ์ละ 

คั่�ธิริริมเน่ยมของลก่คั�้ โดิ้ยหลงัจำ�กท่�ม่ก�ริเปิดิ้เส์ริ่อตั่ริ�คั่�น�ยหน�้แบบเต่็มร่ิปแบบต่ั�งแต่่ป่ 2555 เป็นต่น้ม� พบว่�ก�ริแข่งขัน 

ในอ๊ต่ส์�หกริริมยังคังม่แนวโนม้เพิ�มข้ �นอย่�งต่่อเน่�อง บริิษััทหลกัทริพัยฯ์ ต่อ้งเผชิญกับก�ริแข่งขันในดิ้�้นต่่�งๆ นอกเหน่อจำ�กก�ริ

แข่งขันในดิ้�้นอัต่ริ�คั่�ธิริริมเน่ยมซ่ื้ �อข�ยหลกัทริพัย ์ เช่น ก�ริขย�ยส์�ข�ของคั่่แข่ง ก�ริเกิดิ้ข้ �นของคั่่แข่งริ�ยใหม่ และก�ริแข่งขัน 

ก�ริใหบ้ริกิ�ริลก่คั�้ บริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ จำง้ต่อ้งดิ้ำ�เนินก�ริปริบัโคัริงส์ริ�้งธิ๊ริกิจำ พริอ้มทั�งก�ริเนน้ก�ริพฒัน�ท�งดิ้�้นเทคัโนโลย่ส์�ริส์นเทศ 

ขย�ยฐ�นลก่คั�้ท่�ม่ศกัยภ�พ ลดิ้ก�ริพ้�งพ�ริ�ยไดิ้จ้ำ�กธิ๊ริกิจำซ่ื้ �อข�ยหลกัทริพัยร์ิ�ยย่อยลง พริอ้มขย�ยฐ�นลก่คั�้ท่�ม่ศกัยภ�พ และม๊่งเนน้ 

ธิ๊ริกริริมท่�ม่กำ�ไริจำ�กหล�กหล�ยดิ้�้นม�กข้ �น เช่น ก�ริทำ�ธิ๊ริกริริมส์ถื�บนัทั�งในปริะเทศและต่่�งปริะเทศ ธิ๊ริกริริมซื้่ �อข�ยเพ่�อบญัช่

บริษัิัท ธิ๊ริกริริมดิ้�้นต่ริ�ส์�ริหน่� ธิ๊ริกริริมใหบ้ริกิ�ริซ่ื้ �อข�ยห๊น้ริ�ยต่วั โดิ้ยใชต้่ล�ดิ้ส์ญัญ�ซ่ื้ �อข�ยลว่งหน�้ (Block Trade) ธิ๊ริกริริมกองทน๊ 

ส์ว่นบค๊ัคัล ธิร๊ิกริริมคั�้ส์ญัญ�ซ่ื้ �อข�ยลว่งหน�้ ธิร๊ิกริริมห๊น้ก่ท่้�ม่อนพ๊นัธิแ์ฝ่งอ�้งอิงกบัริ�คั�ห๊น้, ธิร๊ิกริริมก�ริลงทน๊ในหลกัทริพัยท่์�จำดิ้ทะเบ่ยน 

ในต่ล�ดิ้หลกัทริพัยต์่�่งปริะเทศ 

บริษััทฯ ม่นโยบายสุ่งเสุริมด้านบุค์ลากรและพื่ัฒนาระบบงานเพื่ื�อลดค์วามเสุ่�ยงในธุ์รกิจหลักทรัพื่ย ์ดังน่�

• ม๊่งเนน้บค๊ัล�กริท่�ม่คัว�มร่ิค้ัว�มส์�ม�ริถื โดิ้ยจำะเนน้คัดัิ้เล่อกริบับค๊ัล�กริท่�ม่ปริะส์บก�ริณด์ิ้�้นธิ๊ริกิจำหลกัทริพัยห์ริอ่ธิ๊ริกิจำใกลเ้ค่ัยง

• แผนก�ริขย�ยฐ�นลก่คั�้และกริะต่๊น้ปริมิ�ณก�ริซ่ื้ �อข�ยหลกัทริพัย ์ริวมถื้งพฒัน�ทกัษัะ และคัว�มส์�ม�ริถืของผ่แ้นะนำ�ก�ริลงทน๊  

 โดิ้ยก�ริจำัดิ้ส์ัมมน�และก�ริฝ้่กอบริมต่ลอดิ้ทั�งป่ โดิ้ยเฉพ�ะกริณ่ท่�ต่ล�ดิ้หลักทริัพย์ฯ ม่ผลิต่ภัณฑิ์และบริิก�ริใหม่ๆ บริิษััท 

 หลกัทริพัยฯ์ จำะม่ก�ริจำดัิ้อบริมขอ้มล่ใหก้บัผ่แ้นะนำ�ก�ริลงทน๊ม่ก�ริส์่�อส์�ริริะหว่�งผ่บ้ริิห�ริ และผ่แ้นะนำ�ก�ริลงทน๊อย่�งต่่อเน่�อง  

 เพ่�อแจำง้คัว�มเปล่�ยนแปลงและนวัต่กริริมใหม่ๆ ในอ๊ต่ส์�หกริริม และเพิ�มคั๊ณภ�พของง�นวิเคัริ�ะหห์ลักทริพัยใ์หต้่อบส์นอง 

 คัว�มต่อ้งก�ริของนกัลงทน๊และลก่คั�้ไดิ้อ้ย่�งริวดิ้เริว็ 

• พฒัน�ริะบบเทคัโนโลย่ส์�ริส์นเทศใหท้นัส์มยัอย่่ต่ลอดิ้เวล� เพ่�อต่อบส์นองลก่คั�้ไดิ้อ้ย่�งม่ปริะส์ิทธิิภ�พและริวดิ้เริว็ 

• คัว�มเสี�ย์งจำ�กก�ริผู้ิดนัดชำ�ริะเงินของลั้กคั��

ณ วนัท่� 31 ธินัว�คัม 2563 บริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ ม่ลก่หน่ �ธิ๊ริกิจำหลกัทริพัยท่์�ริะงบัก�ริริบัร่ิ ้432.80 ล�้นบ�ท ซื้้�งหน่ �ท่�ม่ปัญห�จำำ�นวนดิ้งักล�่ว

น่ �ไดิ้ม่้ก�ริต่ั�งส์ ำ�ริองคั�่เผ่�อหน่ �ส์งส์ยัจำะส์ญ่หลงัจำ�กหกัมล่คั�่หลกัปริะกนัไวค้ัริบถืว้นแลว้

ปัจำจำ๊บัน บริิษััทหลักทริัพยฯ์ ม่นโยบ�ยลดิ้คัว�มเส์่�ยงอันเกิดิ้จำ�กก�ริผิดิ้นัดิ้ชำ�ริะริ�คั�คั่�ซ่ื้ �อหลักทริัพย ์ หริ่อผิดิ้นัดิ้ชำ�ริะก�ริว�ง 

หลกัปริะกนัของลก่คั�้ เพ่�อใหไ้ดิ้ล้ก่คั�้ท่�ม่คัณ๊ภ�พ บริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ ม่นโยบ�ยในก�ริคัดัิ้เล่อกนกัลงทน๊ท่�เปิดิ้บญัช่ และกำ�หนดิ้วงเงิน

ซ่ื้ �อข�ยหลกัทริพัย ์ และส์ญัญ�ซ่ื้ �อข�ยล่วงหน�้ ใหเ้หม�ะส์มต่�มฐ�นะก�ริเงิน คัว�มส์�ม�ริถืในก�ริชำ�ริะหน่� ส์ภ�พคัล่องท�งก�ริเงิน 

และปริะส์บก�ริณก์�ริลงทน๊ของลก่คั�้ อ่กทั�งยงัม่ก�ริทบทวนส์ถื�นะของลก่คั�้ และคัวบคัม๊ก�ริใชว้งเงินอย่�งใกลชิ้ดิ้ ริวมทั�งคัวบคัม๊

ดิ้แ่ลส์ดัิ้ส์ว่นของมล่คั�่หลกัปริะกนัใหเ้ป็นไปต่�มเกณฑิท่์�กำ�หนดิ้อย่�งเคัริง่คัริดัิ้

ในกริณ่ท่�ลก่คั�้ผิดิ้นดัิ้ชำ�ริะเงิน บริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ จำะดิ้ำ�เนินก�ริห�้มซ่ื้ �อหลกัทริพัยเ์พิ�มเต่ิม จำนกว่�จำะม่ก�ริชำ�ริะริ�คั�คั�่ซ่ื้ �อหลกัทริพัย์

คัริบถืว้น โดิ้ยม่หน่วยง�นดิ้�้นชำ�ริะริ�คั�และหน่วยง�นดิ้�้นก�ริต่ล�ดิ้ริ่วมกันริบัผิดิ้ชอบในก�ริต่ิดิ้ต่�มลก่คั�้ ซื้้�งห�กก�ริชำ�ริะริ�คั� 

ไม่ส์�ม�ริถืดิ้ำ�เนินก�ริภ�ยในริะยะเวล�ท่�กำ�หนดิ้หริ่อก�ริต่ิดิ้ต่�มไม่ไดิ้ผ้ล เจำ�้หน�้ท่�จำะแจำง้ใหส้์ ำ�นกักฎหม�ย ดิ้ำ�เนินก�ริต่�มขั�นต่อน

ของกฎหม�ยต่อ่ไป

• คัว�มเสี�ย์งจำ�กก�ริโย์กย์��ย์บัญชีของลั้กคั��ไปย์ังบริิษััทอื�น

ลก่คั�้ของบริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ ส์ว่นใหญ่เป็นกล๊ม่ลก่คั�้ทั�วไป บค๊ัคัลธิริริมดิ้� นิต่ิบค๊ัคัล ส์ถื�บนัในปริะเทศและต่�่งปริะเทศ โดิ้ย ณ วนัท่� 

31 ธินัว�คัม 2563 จำำ�นวนบญัช่ลก่คั�้ทั�งส์ิ �น 99,495 บญัช่ โดิ้ยเป็นจำำ�นวนบญัช่ท่�ลก่คั�้ทำ�ก�ริซ่ื้ �อข�ย (Active) จำำ�นวน 22,056 บญัช่  

ม่ส์ดัิ้ส์่วนริ�ยไดิ้จ้ำ�กคั่�น�ยหน�้ปริะม�ณริอ้ยละ 77.83 โดิ้ยบริิษััทหลกัทริพัยฯ์ ยังต่ริะหนักถื้งนโยบ�ยก�ริส์่งเส์ริิมดิ้�้นบ๊คัล�กริ 

และพฒัน�ริะบบง�นในหวัขอ้ “คัว�มเส่์�ยงจำ�กก�ริแข่งขนัในธิ๊ริกิจำหลกัทริพัย”์ เพ่�อลดิ้คัว�มเส์่�ยงจำ�กก�ริโยกย�้ยบญัช่ลก่คั�้ 

49บริิษััท คัันทริ่� กริ๊�ป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กัดิ้ (มห�ชน)



• คัว�มเสี�ย์งจำ�กก�ริพ่�งพิงลั้กคั��ริ�ย์ใหญ่หริือน�อย์ริ�ย์

ในป่ 2562 และป่ 2563 บริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ ม่ส์ดัิ้ส์ว่นมล่คั�่ก�ริซ่ื้ �อข�ยหลกัทริพัยข์องกล๊ม่ลก่คั�้ริ�ยใหญ่ 10 อนัดิ้บัแริก คัิดิ้เป็นริอ้ยละ 

27.95 และ 23.58 ของมล่คั�่ก�ริซ่ื้ �อข�ยหลกัทริพัยร์ิวมของบริษัิัทฯ ห�กบริษัิัทฯ ต่อ้งส์ญ่เส์่ยลก่คั�้ริ�ยใหญ่ดิ้งักล�่วไปจำะกริะทบริ�ยไดิ้ ้

คั�่ธิริริมเน่ยม ก�ริซื้่ �อข�ยหลกัทริพัยข์องกล๊ม่ลก่คั�้ริ�ยใหญ่ อย่�งไริก็ต่�ม บริษัิัทฯ ต่ริะหนกัถื้งคัว�มเส์่�ยงในก�ริพ้�งพิงมล่คั�่ก�ริซื้่ �อข�ย 

หลกัทริพัยจ์ำ�กลก่คั�้ริ�ยใหญ่ บริษัิัทฯ จำง้ปริบัโคัริงส์ริ�้งธิ๊ริกิจำ โดิ้ยม๊่งเนน้ริ�ยไดิ้จ้ำ�กธิ๊ริกริริมว�ณิชธินกิจำ ธิ๊ริกริริมส์ถื�บนัทั�งในปริะเทศ 

และต่่�งปริะเทศ ธิ๊ริกริริมซื้่ �อข�ยเพ่�อบญัช่บริิษััท ธิ๊ริกริริมดิ้�้นต่ริ�ส์�ริหน่ � ธิ๊ริกริริมใหบ้ริิก�ริซ่ื้ �อข�ยห๊น้ริ�ยต่วั โดิ้ยใชต้่ล�ดิ้ส์ญัญ� 

ซ่ื้ �อข�ยลว่งหน�้ (Block Trade)  ต่ลอดิ้จำนธิ๊ริกริริมกองทน๊ส์ว่นบค๊ัคัล เพ่�อใหส้์�ม�ริถืต่อ่ส์่ก้บัส์ภ�วะก�ริแข่งขนัในส์ถื�นะก�ริณปั์จำจำบ๊นั 

และอน�คัต่

• คัว�มเสี�ย์งจำ�กก�ริพ่�งพิงบ๊คัลั�กริ

ในก�ริปริะกอบธิ๊ริกิจำหลกัทริพัย ์บค๊ัล�กริท่�ม่คัว�มร่ิ ้ริวมถื้งปริะส์บก�ริณ ์และคัว�มชำ�น�ญ เป็นแริงขบัเคัล่�อนท่�ส์ ำ�คัญัต่อ่คัว�มส์ำ�เริจ็ำ

ของบริษัิัทฯ ในส์ภ�วะก�ริแข่งขนัส์ง่ในปัจำจำบ๊นั ก�ริแย่งต่วับค๊ัล�กริทว่คัว�มร๊ินแริงข้ �น ดิ้งันั�น ห�กบค๊ัล�กริท่�ม่ปริะส์บก�ริณแ์ละคัว�ม

ชำ�น�ญถืก่แย่งต่วัไป อ�จำส์ง่ผลกริะทบต่่อริ�ยไดิ้บ้�งส์ว่น บริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ ต่ริะหนกัถื้งคัว�มส์ำ�คัญั จำ้งไดิ้ม่้ก�ริอบริมพฒัน�คัว�มร่ิ ้

คัว�มส์�ม�ริถืของบค๊ัล�กริอย่�งต่อ่เน่�อง และม่ก�ริกำ�หนดิ้นโยบ�ยคั�่ต่อบแทนท่�ชดัิ้เจำนและเหม�ะส์มโดิ้ยใหส้์อดิ้คัลอ้งกบัส์ภ�วะต่ล�ดิ้

และก�ริแข่งขนั ริวมถื้งเป็นไปต่�มปริะก�ศของต่ล�ดิ้หลกัทริพัยฯ์

• คัว�มเสี�ย์งด��นก�ริลังท๊นในหลัักทริัพย์์

เป็นคัว�มเส์่�ยงท่�บริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ อ�จำไม่ไดิ้ร้ิบัผลต่อบแทนจำ�กเงินลงทน๊ในหลกัทริพัยต์่�มท่�คั�ดิ้ก�ริณไ์วจ้ำง้จำดัิ้ต่ั�งใหม่้คัณะกริริมก�ริ

ก�ริลงทน๊ ทำ�หน�้ท่�กำ�หนดิ้แนวท�ง ส์ดัิ้ส์่วนก�ริลงทน๊ หลกัเกณฑิ ์ และริะเบ่ยบปฏิบตั่ิเก่�ยวกบัก�ริลงทน๊ในต่ริ�ส์�ริทน๊ และต่ริ�ส์�ริ

อนพ๊นัธิท่์�ชดัิ้เจำน โดิ้ยม๊่งเนน้ก�ริลงทน๊ในหลกัทริพัยท่์�ม่ปัจำจำยัพ่ �นฐ�นด่ิ้ ม่คัว�มเส่์�ยงต่ำ�� ปริบัเปล่�ยนกลยท๊ธิใ์นก�ริลงทน๊ใหส้์อดิ้คัลอ้ง 

กับส์ภ�วก�ริณใ์นก�ริลงท๊นของต่ล�ดิ้หลกัทริพัยฯ์ อย่�งส์มำ��เส์มอ และม่ฝ่่�ยบริิห�ริคัว�มเส์่�ยงปริะเมินและคัวบคั๊มคัว�มเส์่ยห�ย 

ท่�อ�จำจำะเกิดิ้จำ�กคัว�มเส์่�ยงดิ้�้นต่ล�ดิ้ โดิ้ยม่ก�ริกำ�หนดิ้เพดิ้�นคัว�มเส์่�ยง ไดิ้แ้ก่ มล่คั่�ก�ริลงทน๊ส์ง่ส์ด๊ิ้ท่�ยอมริบัไดิ้ ้ (Open Position 

Limit) ก�ริกำ�หนดิ้ริะดิ้บัผลข�ดิ้ทน๊ท่�ยอมริบัไดิ้ ้ (Stop Loss Limit) คั่�คัว�มอ่อนไหวของมล่คั�่เงินลงทน๊ต่อ่ริ�คั�ต่ล�ดิ้ท่�เปล่�ยนแปลง

ไป (Sensitivity Limit) และคั�่คัว�มเส์่ยห�ยส์ง่ส์ด๊ิ้ท่�อ�จำเกิดิ้ข้ �นไดิ้ ้(Value-at-Risk)

• คัว�มเสี�ย์งจำ�กก�ริทำ�ธ์๊ริกริริมก�ริจำัดจำำ�หน่�ย์แลัะริับปริะกันก�ริจำำ�หน่�ย์หลัักทริัพย์์

ในก�ริปริะกอบธิ๊ริกิจำว�ณิชธินกิจำส์ว่นก�ริจำดัิ้จำำ�หน่�ยและริบัปริะกนัก�ริจำดัิ้จำำ�หน่�ยหลกัทริพัย ์บริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ ม่คัว�มเส่์�ยงในกริณ่ 

ท่�ไม่ส์�ม�ริถืจำัดิ้จำำ�หน่�ยหลักทริพัยไ์ดิ้ห้มดิ้ต่�มท่�ริบัปริะกันก�ริจำัดิ้จำำ�หน่�ยไว ้ ซื้้�งอ�จำเกิดิ้จำ�กนักลงท๊นข�ดิ้คัว�มมั�นใจำต่่อภ�วะ 

ก�ริลงทน๊ คัว�มผนัผวนของต่ล�ดิ้เงินและต่ล�ดิ้หลกัทริพัยฯ์ หริอ่เกิดิ้จำ�กก�ริริบัปริะกนัก�ริจำดัิ้จำำ�หน่�ยหลกัทริพัยใ์นจำำ�นวนและริ�คั�

ท่�ไม่เหม�ะส์ม ทำ�ใหต้่อ้งริบัหลกัทริพัยท่์�เหล่อเข�้บญัช่ และต่อ้งริบัผลข�ดิ้ทน๊ ดิ้งันั�น เพ่�อลดิ้คัว�มเส์่�ยงดิ้งักล�่ว ส์ิ�งท่�คั ำ�นง้ถื้งเป็นอย่�ง

แริกค่ัอ บริิษััทหลกัทริพัยฯ์ จำะทำ�ก�ริวิเคัริ�ะหข์อ้ม่ลเบ่ �องต่น้ของบริิษััทผ่อ้อกหลกัทริพัยแ์ละคัว�มส์นใจำของผ่ล้งท๊นต่่อหลกัทริพัย ์

อย่�งริะมดัิ้ริะวงั ทั�งน่ � ไดิ้ม่้ก�ริจำดัิ้ต่ั�งคัณะกริริมก�ริก�ริจำดัิ้จำำ�หน่�ยหลกัทริพัย ์ (Underwriting Committee) เพ่�อทำ�หน�้ท่�พิจำ�ริณ� 

และอนม๊ตั่ิก�ริทำ�ธิ๊ริกริริมก�ริจำดัิ้จำำ�หน่�ยและก�ริริบัปริะกนัก�ริจำำ�หน่�ยหลกัทริพัย์

• คัว�มเสี�ย์งจำ�กก�ริให�เงินก้�ย์ืมเพ่�อซีื�อหลัักทริัพย์์

บริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ ไดิ้ก้ำ�หนดิ้แนวท�งก�ริปฏิบตั่ิ ในก�ริคัวบคัม๊คัว�มเส์่�ยงจำ�กก�ริใหก้่ย่้มเงินเพ่�อซ่ื้ �อหลกัทริพัย ์โดิ้ยจำะพิจำ�ริณ�วงเงิน

ใหม่้คัว�มเหม�ะส์มกบัฐ�นะท�งก�ริเงิน และคัว�มส์�ม�ริถืในก�ริชำ�ริะหน่�ของลก่คั�้ ริวมทั�งม่ก�ริทบทวนวงเงินอย่�งต่อ่เน่�อง เพ่�อปริบั

วงเงินใหเ้หม�ะส์มกบัฐ�นะท�งก�ริเงิน 

ทั�งน่ � บริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ ไดิ้จ้ำดัิ้ต่ั�งคัณะกริริมก�ริพิจำ�ริณ�วงเงินซื้้�งจำดัิ้ปริะชม๊อย่�งนอ้ยเด่ิ้อนละ 1 คัริั�ง ริวมทั�งกำ�หนดิ้แนวท�งก�ริปฏิบตั่ิ 

ในก�ริว�งหลักปริะกัน ก�ริเริ่ยกหลักปริะกัน ก�ริบังคัับหลักปริะกัน โดิ้ยจำะคัวบคั๊มใหเ้ป็นไปต่�มเกณฑิท่์�กำ�หนดิ้อย่�งเคัริ่งคัริดัิ้ 

เพ่�อปอ้งกนัคัว�มเส์่ยห�ยท่�อ�จำเกิดิ้ข้ �นทั�งกบัลก่คั�้และบริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ 

ณ วนัท่� 31 ธินัว�คัม 2563 ม่ยอดิ้ลก่หน่�เงินใหก้่ย่้ม เพ่�อซ่ื้ �อหลกัทริพัยม่์มล่คั�่เท่�กบั 844.44 ล�้นบ�ท เพิ�มข้ �นริอ้ยละ 14.80 จำ�กป่ก่อน 

ซื้้�งเกิดิ้จำ�กก�ริขย�ยฐ�นลก่คั�้จำ�กป่ก่อน

50 รายงานประจำำาปี 2563



• คัว�มเสี�ย์งจำ�กธ์๊ริกริริมตำัวแทนซีื�อข�ย์สัญญ�ซีื�อข�ย์ลั่วงหน��

ในก�ริปริะกอบธิ๊ริกิจำต่วัแทนซื้่ �อข�ยลว่งหน�้ บริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ ม่คัว�มเส์่�ยงจำ�กก�ริท่�เงินหลกัปริะกนัของลก่คั�้ท่�ว�งไวอ้�จำไม่เพ่ยงพอ 

ท่�จำะชำ�ริะหน่�กบัส์ ำ�นกัหกับญัช่ อนัเน่�องม�จำ�กลก่คั�้ข�ดิ้ทน๊จำ�กก�ริลงทน๊ในส์ญัญ�ซ่ื้ �อข�ยลว่งหน�้ ดิ้งันั�น เพ่�อเป็นก�ริลดิ้คัว�มเส่์�ยง 

ท่�จำะเกิดิ้ข้ �น จำ้งม่ม�ต่ริก�ริคัวบคั๊มคัว�มเส่์�ยงโดิ้ยจำะคัดัิ้เล่อกล่กคั�้ท่�ม่คัว�มร่ิ ้ ม่ปริะส์บก�ริณก์�ริลงท๊นในส์ญัญ�ซ่ื้ �อข�ยล่วงหน�้ 

ต่�มเกณฑิท่์�กำ�หนดิ้ และพิจำ�ริณ�คัว�มเส่์�ยงท่�ยอมริบัไดิ้ใ้นก�ริลงทน๊ของลก่คั�้ ริวมถื้งใหว้งเงินท่�เหม�ะส์มกบัฐ�นะ คัว�มส์�ม�ริถื 

ในก�ริชำ�ริะหน่�ของลก่คั�้ และกำ�หนดิ้ใหล้ก่คั�้ต่อ้งว�งหลกัปริะกนัเป็นเงินส์ดิ้ก่อนก�ริส์่งคัำ�ส์ั�งซ่ื้ �อข�ยส์ญัญ�ซ่ื้ �อข�ยล่วงหน�้ บริิษััท

หลกัทริพัยฯ์ จำดัิ้ใหม่้ก�ริทบทวนขอ้มล่และวงเงินอย่�งส์มำ��เส์มอ และคัอยติ่ดิ้ต่�มผลก�ริซ่ื้ �อข�ยส์ญัญ�ซ่ื้ �อข�ยลว่งหน�้ของลก่คั�้อย่�ง

ใกลชิ้ดิ้ ริวมถื้งก�ริคัวบคัม๊คัว�มเพ่ยงพอของหลกัปริะกนัใหเ้ป็นไปต่�มเกณฑิท่์�กำ�หนดิ้โดิ้ยเคัริง่คัริดัิ้  เพ่�อป้องกนัคัว�มเส์่�ยงจำ�กก�ริ

ข�ดิ้ทน๊จำำ�นวนม�กในบญัช่ลก่คั�้ ห�กลก่คั�้ไม่ส์�ม�ริถืปฏิบตั่ิต่�มขอ้กำ�หนดิ้ของบริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ ลก่คั�้จำะถืก่บงัคับัปิดิ้ฐ�นะส์ญัญ�  

(Force Close) ในต่ล�ดิ้ส์ญัญ�ซ่ื้ �อข�ยลว่งหน�้ 

• คัว�มเสี�ย์งจำ�กธ์๊ริกริริมให�บริิก�ริซีื�อข�ย์ห๊�นริ�ย์ตำัว โดย์ใช�ตำลั�ดสัญญ�ซีื�อข�ย์ลั่วงหน�� (Block Trade)

ปัจำจำ๊บนัลก่คั�้จำำ�นวนม�กส์นใจำก�ริซื้่ �อข�ยห๊น้ริ�ยต่วัโดิ้ยใชต้่ล�ดิ้ส์ญัญ�ซ่ื้ �อข�ยล่วงหน�้เน่�องจำ�กก�ริว�งเงินหลกัปริะกนัท่�นอ้ยกว่� 

ก�ริซ่ื้ �อห๊น้ในต่ล�ดิ้หลกัทริพัย ์อ่กทั�งคั�่คัอมมิชชั�นถืก่กว�่ก�ริซื้่ �อข�ยห๊น้จำริงิดิ้ว้ย อย�่งไริก็ต่�มบริษัิัทฯม่ก�ริต่ิดิ้ต่�มบญัช่ของลก่คั�้อย�่ง

ใกลชิ้ดิ้ถื�้ม่ก�ริซื้่ �อข�ยห๊น้ริ�ยต่วัโดิ้ยใชต้่ล�ดิ้ส์ญัญ�ซ่ื้ �อข�ยล่วงหน�้ท่�เป็นส์ญัญ�ขน�ดิ้ใหญ่ (Block Trade) เพ่�อมิใหม่้ก�ริข�ดิ้ท๊น

จำำ�นวนม�กในบญัช่ลก่คั�้ซื้้�งส์ง่ผลใหล้ก่คั�้ม่เงินหลกัปริะกนัไม่เพ่ยงพอจำนถื้งเป็นหน่�กบับริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ เอง อ่กทั�งบริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ 

ไดิ้ต้่ิดิ้ต่�มและคัวบคัม๊คัว�มเส่์�ยงบญัช่ของบริิษััทหลกัทริพัยฯ์ ท่�ใชใ้นก�ริซ่ื้ �อข�ยห๊น้และส์ญัญ�ซ่ื้ �อข�ยล่วงหน�้เพ่�อใชใ้นก�ริบริิห�ริ 

และปอ้งกนัคัว�มเส์่�ยงจำ�กธิ๊ริกิจำใหบ้ริกิ�ริซ่ื้ �อข�ยห๊น้ริ�ยต่วัโดิ้ยใชต้่ล�ดิ้ส์ญัญ�ซ่ื้ �อข�ยลว่งหน�้อ่กดิ้ว้ย

• คัว�มเสี�ย์งจำ�กธ์๊ริกริริมให�บริิก�ริบริิห�ริกองท๊นส่วนบ๊คัคัลั

ปัจำจำ๊บนัผ่จ้ำดัิ้ก�ริกองทน๊ไดิ้ข้ย�ยฐ�นลก่คั�้และม่ก�ริเปิดิ้บญัช่อย่�งต่่อเน่�อง ซื้้�งก�ริบริิห�ริก�ริลงทน๊จำ�กผ่จ้ำดัิ้ก�ริกองทน๊เป็นไปต่�ม

ม�ต่ริฐ�นของก�ริบริิห�ริจำดัิ้ก�ริกองทน๊ส์่วนบค๊ัคัลโดิ้ยนโยบ�ย ม�ต่ริก�ริและกริะบวนก�ริบริิห�ริคัว�มเส์่�ยงไดิ้ผ้่�นก�ริเห็นชอบจำ�ก

คัณะกริริมก�ริบริิษััท และคัณะกริริมก�ริบริิห�ริคัว�มเส์่�ยง ริวมถื้งส์ำ�นักง�นคัณะกริริมก�ริกำ�กับหลกัทริพัยแ์ละต่ล�ดิ้หลกัทริพัย์

เริ่ยบริอ้ยแลว้ โดิ้ยม่ล่กคั�้ใหค้ัว�มส์นใจำในก�ริเปิดิ้บัญช่กองท๊นส์่วนบ๊คัคัลม�กข้ �น และม่ก�ริขย�ยขอบเขต่ก�ริลงท๊นไปส์่่ต่ล�ดิ้ 

ต่�่งปริะเทศ

• คัว�มเสี�ย์งจำ�กผู้ลักริะทบที�เกิดจำ�กเหตำ๊ก�ริณ์ฉุ๊กเฉุิน

บริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ ไดิ้ใ้หค้ัว�มส์ำ�คัญัในก�ริบริหิ�ริคัว�มเส์่�ยงจำ�กเหต่ก๊�ริณว์ิกฤต่ต่�่งๆ เช่น เหต่อ๊บ๊ตั่ิภยัธิริริมช�ต่ิ เหต่จ๊ำล�จำล เป็นต่น้ 

อ่กทั�งไดิ้ม่้ก�ริว�งแผนก�ริปอ้งกนัภยัต่�มม�ต่ริฐ�นคัว�มปลอดิ้ภยัและทบทวนแผนส์ำ�ริองฉก๊เฉินทก๊ป่ และไดิ้จ้ำดัิ้ใหม่้ก�ริทำ�ปริะกนัภยั 

ซื้้�งคั๊ม้คัริองคัว�มเส์่ยห�ยอนัเกิดิ้จำ�กภัยต่่�งๆ ริวมทั�งภัยธิริริมช�ต่ิอย่�งต่่อเน่�องม�โดิ้ยต่ลอดิ้ โดิ้ยปัจำจำ๊บนัม่วงเงินคั๊ม้คัริองริวมกัน 

กว่� 168.50 ล�้นบ�ท

• คัว�มเสี�ย์งจำ�กผู้ลักริะทบของสถื�นก�ริณ์ Covid-19

คัว�มเส์่�ยงจำ�กคัว�มผนัผวนของริ�คั�ต่ล�ดิ้ในหลกัทริพัยจ์ำดิ้ทะเบ่ยนท่�บริษัิัทถ่ือลงทน๊อย่่ เน่�องจำ�กบริษัิัทปริะกอบธิ๊ริกิจำเป็น Holding 

Company ดิ้งันั�น ส์ินทริพัยส์์ว่นใหญ่ของบริษัิัทจำะเป็นส์ินทริพัยท์�งก�ริเงิน เช่น ต่ริ�ส์�ริทน๊ ไดิ้แ้ก่ ห๊น้ส์�มญั และต่ริ�ส์�ริหน่� ไดิ้แ้ก่ 

ห๊น้ก่ ้ เป็นต่น้ ซื้้�งหลกัทริพัยท่์�บริษัิัทถ่ืออย่่บ�งส์ว่นเป็นหลกัทริพัยจ์ำดิ้ทะเบ่ยนม่ริ�คั�ต่ล�ดิ้ท่�เกิดิ้จำ�กก�ริซ่ื้ �อข�ย ทั�งน่ � เม่�อเกิดิ้เหต่ก๊�ริณ์

ท่�กริะทบต่่อต่ล�ดิ้หลกัทริพัย ์ ย่อมม่ผลต่่อริ�คั�หลกัทริพัยท่์�บริิษััทถ่ืออย่่ โดิ้ยเฉพ�ะอย่�งยิ�ง เหต่ก๊�ริณร์ิะบ�ดิ้ของไวริสั์ Covid -19  

ช่วงท่�ผ่�นม�ส์่งผลต่่อมล่คั่�ต่ล�ดิ้หลกัทริพัยท์ั�วโลกลดิ้ลงอย่�งริวดิ้เริว็ ริวมทั�งต่ล�ดิ้ห๊น้ไทย อย่�งไริก็ต่�มคัว�มเส์่�ยงดิ้งักล่�ว บริิษััท

เช่�อว�่กริะทบในช่วงริะยะส์ั�น เพริ�ะเม่�อเหต่ก๊�ริณค์ัล่�คัล�ย มล่คั�่ต่ล�ดิ้หลกัทริพัยจ์ำะกลบัเข�้ส์่ภ่�วะปกต่ิ นอกจำ�กน่� เม่�อม่คัว�มเส์่�ยง

ดิ้งักล�่ว บริษัิัทปริบัพอริท์ก�ริลงทน๊หนัม�ถ่ือเงินส์ดิ้ม�กข้ �น และคัว�มเส์่�ยงต่อ่ผลก�ริดิ้ำ�เนินง�นของบริษัิัทย่อย เช่น บริษัิัทหลกัทริพัย ์

คันัทริ่� กร๊ิ�ป จำำ�กดัิ้ (มห�ชน) ในส์�ยง�นท่�เก่�ยวขอ้งกบัก�ริเป็นท่�ปริก้ษั�ริะดิ้มทน๊ใหก้บัลก่คั�้ทั�งต่ริ�ส์�ริหน่�และต่ริ�ส์�ริทน๊ เน่�องจำ�ก

เหต่ก๊�ริณร์ิะบ�ดิ้ของไวริสั์ Covid -19 ทำ�ใหน้กัลงทน๊ถ่ือคัริองเงินส์ดิ้ม�กข้ �น อ�จำจำะทำ�ให ้ demand side ลดิ้ลง จำง้ม่ผลต่อ่ก�ริเส์นอ

ข�ยหลกัทริพัยเ์พ่�อริะดิ้มทน๊ของลก่คั�้ไม่ไดิ้ต้่�มเป�้หม�ย อ�จำม่ผลต่อ่ริ�ยไดิ้ค้ั�่ธิริริมเน่ยมท่�ปริก้ษั�ท่�บริษัิัทย่อยจำะไดิ้ร้ิบั อย่�งไริก็ต่�ม  

ริ�ยไดิ้ค้ั�่น�ยหน�้ของบริษัิัทย่อยยงัคังไปไดิ้ด่้ิ้จำง้คั�ดิ้ว่�เหต่ก๊�ริณร์ิะบ�ดิ้ของไวริสั์ Covid -19 จำะไม่กริะทบม�ก
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5	|	ข้้อมูลหลักทรัพัย์และผิู้ถื่อหุ้น

5.1 หลัักทริัพย์์ของบริิษััทฯ ณ วันที� 31 ธ์ันว�คัม 2563

ทน๊จำดิ้ทะเบ่ยน  : 6,143,905,902 

ทน๊ชำ�ริะแลว้  : 4,336,923,080

ห๊น้ปริะเภทอ่�น  : ไม่ม่

ช่�อต่ล�ดิ้หลกัทริพัยท่์�จำดิ้ทะเบ่ยน : ต่ล�ดิ้หลกัทริพัยแ์ห่งปริะเทศไทย

ช่�อท่�ใชใ้นก�ริซ่ื้ �อข�ย : CGH

ณ วนัท่� 31 ธินัว�คัม 2563 ม่ผ่ถ่้ือห๊น้ผ่�นบริษัิัท ไทยเอ็นว่ด่ิ้อ�ริ ์จำำ�กดัิ้ (Thai NVDR) จำำ�นวนริอ้ยละ 1.36 และเป็นก�ริถ่ือคัริองห๊น้โดิ้ย

ผ่ถ่้ือห๊น้ส์ญัช�ต่ิต่�่งดิ้�้ว จำำ�นวนริอ้ยละ 11.14 ของจำำ�นวนห๊น้ท่�จำ ำ�หน่�ยแลว้ทั�งหมดิ้ 

5.2 ผู้้�ถืือห๊�นบริิษััทฯ

โคัริงส์ริ�้งผ่ถ่้ือห๊น้ริ�ยใหญ่ 10 ริ�ยแริกของบริษัิัทฯ ณ วนัท่� 31 ธินัว�คัม 2563 ม่ดิ้งัน่ �

ลัำ�ดับ ชื�อ-น�มสก๊ลั จำำ�นวนห๊�น ริ�อย์ลัะ

1. น�ยทอมม่� เต่ชะอบ๊ล 960,357,368 22.14

2. น�ยพิจิำต่ต่ ์วริิยิะเมต่ต่�กล๊ 455,800,000 10.51

3. บริษัิัท คันัทริ่� กร๊ิ�ป โฮลดิ้ิ �งส์ ์จำำ�กดัิ้ (มห�ชน) 331,378,200 7.64

4. LGT BANK (SINGAPORE) LTD 292,106,900 6.74

5. น�ยส์ำ�เริงิ มนญ่ผล 233,501,322 5.38

6. บริษัิัท คันัทริ่� กร๊ิ�ป ด่ิ้เวลลอปเมนท ์จำำ�กดัิ้ (มห�ชน) 153,061,800 3.53

7. น.ส์.อจัำจิำม� ภ�คั�น�ม 125,000,000 2.88

8. น�งเพญ็ศริ ่ริตั่นส์น๊ทริ�กล๊ 97,928,100 2.26

9. น.ส์.พนิต่น�ฎ อจัำฉริยิหิริญัชยั 72,790,400 1.68

 10. กองทน๊เปิดิ้ เอม็เอฟซ่ื้ เพิ�มคั�่ห๊น้ริะยะย�ว 72,658,700 1.68

รวม 2,794,582,790 64.44

หม�ยเหต่๊ ณ วนัท่� 29 พฤษัภ�คัม 2563 บริิษััทม่ส์ดัิ้ส์่วนจำำ�นวนผ่ถ่้ือห๊น้ริ�ยย่อย (Free Float) อย่่ท่�ปริะม�ณริอ้ยละ 40.02
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5.3   ก�ริออกหลัักทริัพย์์อื�น

ในป่ 2563 บริษัิัทฯ ไม่ม่ก�ริออกหลกัทริพัยอ่์�น

5.4 นโย์บ�ย์ก�ริจำ่�ย์ปันผู้ลั

บริิษััทฯ และบริิษััทย่อยม่นโยบ�ยก�ริจำ่�ยปันผลใหแ้ก่ผ่ถ่้ือห๊น้ในอตั่ริ�ท่�ไม่ต่ ำ��กว่�ริอ้ยละ 60 ของกำ�ไริส์๊ทธิิหลงัจำ�กหักภ�ษ่ัเงินไดิ้้

นิต่ิบค๊ัคัลในแต่่ละป่ ทั�งน่ �ก�ริพิจำ�ริณ�จำ่�ยปันผลจำะม่ก�รินำ�ปัจำจำยัต่่�งๆ ม�พิจำ�ริณ�ปริะกอบดิ้ว้ย เช่น ผลก�ริดิ้ำ�เนินง�นและฐ�นะ 

ก�ริเงินของบริษัิัทฯ ส์ภ�พคัลอ่ง ก�ริขย�ยธิ๊ริกิจำ ก�ริลงทน๊และปัจำจำยัอ่�นๆ ท่�เก่�ยวขอ้งในก�ริบริหิ�ริง�นของบริษัิัทฯ โดิ้ยในก�ริจ่ำ�ยปันผล

ต่อ้งไดิ้ร้ิบัคัว�มเห็นชอบจำ�กคัณะกริริมก�ริบริษัิัท และอนม๊ตั่ิโดิ้ยท่�ปริะชม๊ผ่ถ่้ือห๊น้ทก๊คัริั�ง

บริษััทหลักทรัพื่ยฯ์ 

ผ่ถ่้ือห๊น้ริ�ยใหญ่ 10 ริ�ยแริกของบริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ ณ วนัท่� 31 ธินัว�คัม 2563 ม่ดิ้งัน่ �  

ลัำ�ดับ ชื�อ-น�มสก๊ลั จำำ�นวนห๊�น ริ�อย์ลัะ

1. บริษัิัท คันัทริ่� กร๊ิ�ป โฮลดิ้ิ �งส์ ์จำำ�กดัิ้ (มห�ชน) 1,578,884,083 99.317

2. บริษัิัท เงินทน๊หลกัทริพัย ์ไทยฟจิ่ำ จำำ�กดัิ้ 2,445,415 0.154

3. น�ยส์มชยั มิ�งมั�นคัง 970,016 0.061

4. น�งส์�วเพญ็ปริะภ� จำนัทริเ์ทพ 623,218 0.039

5. Mr.Pai, Wen-Cheng 514,320 0.032

6. น�ยวริพงษั ์ใจำมงคัลปริะเส์ริฐิ 394,464 0.025

7. Mr.Lin, Wen-Ye 303,433 0.019

8. บริษัิัท เงินทน๊หลกัทริพัย ์ธินไทย จำำ�กดัิ้ (มห�ชน) 268,380 0.017

9. HSBC BANK PLC-HSBC BROKING SECURITIES  

(ASIA) LIMITED
189,645 0.012

 10. น�ยส์มิ๊ต่ริ เพชริ�ภิริชัต่์ 153,613 0.01

รวม 1,584,746,587 99.686

หม�ยเหต่๊ ณ วนัท่� 31 ธิันว�คัม 2563
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6	|	โครงสร้างการจััดการ

บริิษััท คัันทริ่� กริ๊�ป โฮลัดิ�งส์ จำำ�กัด (มห�ชน)

โคัริงส์ริ�้งองคัก์ริ ณ วนัท่� 31 ธินัว�คัม 2563

หม�ยเหต่๊ : “ส์�ยกำ�กับดิ้่แลและส์�ยต่ริวจำส์อบกิจำก�ริภ�ยใน” ทำ�หน�้ท่�กำ�กับดิ้่แลและริ�ยง�นผลก�ริต่ริวจำส์อบใหแ้ก่ คัณะกริริมก�ริต่ริวจำส์อบ /ฝ่่�ยจำัดิ้ก�ริ  

เพ่�อทริ�บเท่�นั�น โดิ้ยมิไดิ้อ้ย่่ภ�ยใต่ส้์�ยบงัคับับญัช�ท่�ข้ �นต่ริงต่่อปริะธิ�นเจำ�้หน�้ท่�บริิห�ริ

คัณะกริริมก�ริบริิษััทฯ

ปริะธ์�นกริริมก�ริบริิห�ริ

ปริะธ์�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริ

คัณะกริริมก�ริ
ก�ริลงทน๊

คัณะกริริมก�ริ
บริหิ�ริคัว�มเส่์�ยง

ส์�ยบริหิ�ริคัว�มเส์่�ยง

ส์�ยก�ริลงทน๊
ส์�ยบญัช่

และก�ริเงิน ส์�ยบริหิ�ริง�นทั�วไป

ฝ่่�ยส์่�อส์�ริก�ริต่ล�ดิ้ 
และปริะช�ส์มัพนัธิ์

ฝ่่�ยก�ริลงทน๊

ฝ่่�ยนกัลงทน๊ส์มัพนัธิ์

ฝ่่�ยก�ริเงิน

ฝ่่�ยบญัช่

ฝ่่�ยทริพัย�กริบค๊ัคัล

ฝ่่�ยเทคัโนโลย่ส์�ริส์นเทศ

ส์�ยกำ�กบัดิ้แ่ล

ส์�ยเลข�นก๊�ริบริษัิัท
และกฎหม�ย

ส์�ยต่ริวจำส์อบ
กิจำก�ริภ�ยใน

คัณะกริริมก�ริดิ้�้นก�ริ
กำ�กบัดิ้แ่ลกิจำก�ริท่�ด่ิ้

คัณะกริริมก�ริ
ต่ริวจำส์อบ

คัณะกริริมก�ริส์ริริห�
และพิจำ�ริณ�คั�่ต่อบแทน

54 รายงานประจำำาปี 2563



บริ
ิษััท

หลั
ักท

ริัพ
ย์์ 

คััน
ทริ

่� ก
ริ๊�ป

 จำ
ำ�ก

ัด 
(ม

ห�
ชน

)  
 

แผ
นภ

ม่ิก
�ริ

แบ
ง่ส์

ว่น
ง�

น 
ณ

 ว
นัท่

� 2
0 

มก
ริ�

คัม
  2

56
3 

 

ฝ่�
ยส์

นบั
ส์น

น๊
บริ

หิ�
ริ

ต่วั
เเท

นข
�ย

ค์ณ
ะก

รร
ม

กา
รบ

ริษั
ท

คัณ
ะก

ริริ
มก

�ริ
บริ

หิ�
ริ

ปริ
ะธิ

�น
เจำ

�้ห
น�้

ท่�บ
ริหิ

�ริ

คัณ
ะก

ริริ
มก

�ริ
บริ

หิ�
ริคั

ว�
มเ

ส์�ย
ง

ส์�
ยบ

ริหิ
�ริ

คัว
�ม

เส์
่�ยง

คัณ
ะก

ริริ
มก

�ริ
ต่ริ

วจำ
ส์อ

บ

ส์�
ยต่

ริว
จำส์

อบ
แล

ะก
ำ�ก

บัดิ้
แ่ล

ฝ่�
ยต่

ริว
จำส์

อบ
ฝ่�

ยก
ำ�ก

บัดิ้
แ่ล

ส์ำ�
นกั

เล
ข�

นก๊
�ริ

ส์ำ�
นกั

กฏ
หม

�ย

ส์�
ยว

�ง
กล

ยท๊
ธิอ์

งคั
ก์ริ

 1

ฝ่�
ยบ

ริหิ
�ริ

คัว
�ม

เส์
่�ยง

ดิ้�้
นเ

คัริ
ดิ้ต่

ขอ
ง

ลก่
คั�้

 แ
ละ

กอ
งท

น๊
ส์ว่

นบ
คัคั

ล

ฝ่�
ยบ

ริหิ
�ริ

คัว
�ม

เส์
่�ยง

ธิ๊ริ
กิจำ

ส์ำ�
หริ

บั
บญั

ช่เ
พ่�อ

บริ
ษั

ท

ฝ่�
ยบ

ริหิ
�ริ

คัว
�ม

เส์
่�ยง

แล
ะว

ิเคั
ริ�

ะห
์

วง
เงิ

นข
อง

ลก่
คั�้

คัณ
ะก

ริริ
มก

�ริ
ก�

ริล
งท

น๊
คัณ

ะก
ริริ

มก
�ริ

กอ
งท

น๊ส์
ว่น

บคั
คัล

ฝ่�
ยช

ำ�ริ
ะริ

�คั
�

ฝ่�
ยท

ะเ
บ่ย

น
ลก่

คั�้

ฝ่�
ยบ

ริหิ
�ริ

ง�
น

ชำ�
ริะ

ริ�
คั�

ฝ่�
ยท

ะเ
บ่ย

น
หล

กัท
ริพั

ย์

ฝ่�
ยธิ

๊ริก
�ริ

ฝ่�
ยจำ

ดิ้ซื้
�อ

เเล
ะท

ริพั
ยส์

ิน

ส์�
ยบ

ริหิ
�ริ

ก�
ริล

งท
น๊ 

1

ฝ่�
ยบ

ริหิ
�ริ

ก�
ริล

งท
น๊ 

1

ฝ่�
ยบ

ริหิ
�ริ

ก�
ริล

งท
น๊ 

2

ส์�
ยต่

ริ�
ส์�

ริท
น๊

1,
 2

, 3
, 4

, 5
, 6

,
7,

 8
, 9

, 1
0,

 1
1,

 1
2

ปริ
ะธิ

�น
เจำ

�้ห
น�้

ท่�
ฝ่�

ยป
ฏิบ

ต่ิก
�ริ

 (C
O

O
)

ส์�
ยว

�ณิ
ชธิ

นกิ
จำ

ฝ่�
ย

ว�
ณิ

ชธิ
นกิ

จำ 
1

ฝ่�
ย

ว�
ณิ

ชธิ
นกิ

จำ 
3

ฝ่�
ยคั

�้
ต่ริ

�ส์
�ริ

หน่
�

ฝ่�
ยพ

ฒั
น�

ผล
ิต่

ภณั
ฑิ

ต่ล
�ดิ้

เงิ
น

ฝ่�
ยบ

ริหิ
�ริ

ต่วั
เเท

นข
�ย

 2

ฝ่�
ยบ

ริหิ
�ริ

ต่วั
เเท

นข
�ย

 5

ฝ่�
ยบ

ริหิ
�ริ

ต่วั
เเท

นข
�ย

 8
**

*

ฝ่�
ยข

�ย
ต่ริ

�ส์
�ริ

หน่
�

ฝ่�
ยบ

ริหิ
�ริ

ต่วั
เเท

นข
�ย

 1

ฝ่�
ยบ

ริหิ
�ริ

ต่วั
เเท

นข
�ย

 4

ฝ่�
ยบ

ริหิ
�ริ

ต่วั
เเท

นข
�ย

 3

ส์�
ยท

ริพั
ย�

กริ
บคั

คัล

ฝ่�
ยบ

คัคั
ลเ

เล
ะ

ฝ่ก
อบ

ริม

ฝ่�
ยเ

งิน
เดิ้

อน
เเล

ะผ
ลต่

อบ
เเท

น

ส์�
ยธิ

๊ริกิ
จำ

ต่ริ
�ส์

�ริ
อน

พ๊นั
ธิ์

ฝ่�
ยธิ

๊ริกิ
จำ

ต่ริ
�ส์

�ริ
อน

พ๊นั
ธิ ์1

ส์�
ยเ

ทคั
โน

โล
ย่

เเล
ะส์

�ริ
ส์น

เท
ศ

ส์�
ยธิ

๊ริกิ
จำ

ส์ถื
�บ

นั

ฝ่�
ยส์

ถื�
บนั

ใน
ปริ

ะเ
ทศ

 1

ฝ่�
ยส์

ถื�
บนั

ใน
ปริ

ะเ
ทศ

 2

ฝ่�
ยส์

ถื�
บนั

ต่�่
งป

ริะ
เท

ศ

ส์�
ยธิ

นบ
ดิ้ธิ

นกิ
จำ

ฝ่�
ยก

ลย
ท๊ธิ

์
กอ

งท
น๊ริ

วม

ส์�
ยบ

ญั
ช่

เเล
ะก

�ริ
เงิ

น

ฝ่�
ยบ

ญั
ช่

ฝ่�
ยผ

่เ้เท
น

ผ่ถื
อห

๊น้ก
่้

Eq
ui

ty
D

er
iv

at
iv

es

ฝ่�
ยก

�ริ
ย่ม

เเล
ะใ

หย้่
ม

หล
กัท

ริพั
ย์

ฝ่�
ยพ

ฒั
น�

ผล
ิต่ภ

ณั
ฑิ

์
ให

ม่

Re
m

ar
k:

   
**

* 
= 

C
ha

ng
ed

ฝ่�
ยก

�ริ
เงิ

น

ส์�
ยป

ฏิบ
ต่ิก

�ริ
หล

กัท
ริพั

ย์

ส์�
ยว

ิเคั
ริ�

ะห
์

หล
กัท

ริพั
ย์

ฝ่�
ยว

ิเคั
ริ�

ะห
์

กล
ยท๊

ธิ์

ฝ่�
ยว

ิเคั
ริ�

ะห
์

ส์ถื
�บ

นั

ฝ่�
ยว

ิเคั
ริ�

ะห
์

ริ�
ยย

่อย

ส์�
ยก

�ริ
ต่ล

�ดิ้
อง

คัก์
ริ

ฝ่�
ยส์

่�อส์
�ริ

อง
คัก์

ริ

ฝ่�
ยพ

ฒั
น�

ก�
ริต่

ล�
ดิ้

ศน่
ยข์

อ้ม
ล่เ

เล
ะ

บริ
กิ�

ริล
ก่คั

�้

ส์�
ยต่

ริ�
ส์�

ริห
น่

�

ฝ่�
ยก

อง
ทน๊

ส์ว่
นบ

คัคั
ล

ฝ่�
ยส์

นบั
ส์น

น๊
เเล

ะบ
ริกิ

�ริ
ดิ้�้

น
ส์�

ริส์
นเ

ทศ

ฝ่�
ยโ

คัริ
งส์

ริ�้
ง

ริะ
บบ

ส์�
ริส์

นเ
ทศ

ฝ่�
ยริ

ะบ
บ

คั�้
หล

กัท
ริพั

ย์

ฝ่�
ยพ

ฒั
น�

ริะ
บบ

ง�
น

ฝ่�
ยล

ก่คั
�้

อิน
เท

อริ
เ์น็

ต่

55บริิษััท คัันทริ่� กริ๊�ป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กัดิ้ (มห�ชน)



6.1  คัณะกริริมก�ริบริิษััทแลัะคัณะกริริมก�ริช๊ดย์่อย์บริิษััทฯ 

• คัณะกริริมก�ริบริิษััท 

ณ วนัท่� 31 ธินัว�คัม 2563 คัณะกริริมก�ริบริษัิัทม่จำำ�นวนทั�งส์ิ �น 9 ท่�น ปริะกอบดิ้ว้ย กริริมก�ริท่�เป็นผ่บ้ริหิ�ริ 2 ท่�น และกริริมก�ริ 

ท่�ไม่เป็นผ่บ้ริหิ�ริ 7 ท่�น ซื้้�งเป็นกริริมก�ริอิส์ริะ จำำ�นวน 4 ท่�น โดิ้ยม่ริ�ยช่�อกริริมก�ริดิ้งัต่อ่ไปน่�

ชื�อ - น�มสก๊ลั ตำำ�แหน่ง

1. น�ยส์ดิ้�วธ๊ิ  เต่ชะอบ๊ล ปริะธิ�นกริริมก�ริ

2. น�ยส์ร๊ิพล  ขวญัใจำธิญัญ� ริองปริะธิ�นกริริมก�ริ

3. น�ยทอมม่�  เต่ชะอบ๊ล กริริมก�ริและปริะธิ�นเจำ�้หน�้ท่�บริหิ�ริ

4. น�ยเดิ้ช  นำ�ศริิกิล๊ กริริมก�ริอิส์ริะ

5. น�ยนิพนธิ ์ วสิ์ษิัฐยท๊ธิศ�ส์ต่ริ์ กริริมก�ริอิส์ริะ

6. พล.ต่.อ.ว่ริพงษั ์ ช่�นภกัด่ิ้ กริริมก�ริอิส์ริะ

7. น�งจิำต่ริมณ่ ส์ว๊ริริณพล่ กริริมก�ริอิส์ริะ

8. น�งส์�วจำฬ๊�ริตั่น ์ส์ธ่๊ิธิริ กริริมก�ริ

9. น�ยพิส์ท๊ธิิ� วริิยิะเมต่ต่�กล๊ กริริมก�ริ

ชื�อ - น�มสก๊ลั ตำำ�แหน่ง

1. น�ยนิพนธิ ์วสิ์ษิัฐยท๊ธิศ�ส์ต่ริ์ ปริะธิ�นกริริมก�ริต่ริวจำส์อบ

2. พล.ต่.อ.ว่ริพงษั ์ช่�นภกัด่ิ้ กริริมก�ริต่ริวจำส์อบ

3. น�งจิำต่ริมณ่ ส์ว๊ริริณพล่ กริริมก�ริต่ริวจำส์อบ

กรรมการผู้้้ม่อำานาจลงนามผู้้กพื่ันบริษััท

น�ยส์ดิ้�วธ๊ิ เต่ชะอบ๊ล หริอ่น�ยทอมม่� เต่ชะอบ๊ล คันใดิ้คันหน้�งลงล�ยม่อช่�อและปริะทบัต่ริ�ส์ำ�คัญัของบริษัิัท

• คัณะกริริมก�ริตำริวจำสอบ

ณ วนัท่� 31 ธินัว�คัม 2563 คัณะกริริมก�ริต่ริวจำส์อบ ปริะกอบดิ้ว้ยกริริมก�ริอิส์ริะ จำำ�นวน 3 ท่�น ดิ้งัน่ �
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ชื�อ - น�มสก๊ลั ตำำ�แหน่ง

1. น�ยเดิ้ช นำ�ศริิกิล๊ ปริะธิ�นกริริมก�ริส์ริริห�และพิจำ�ริณ�คั�่ต่อบแทน

2. น�ยนิพนธิ ์ วสิ์ษิัฐยท๊ธิศ�ส์ต่ริ์ กริริมก�ริส์ริริห�และพิจำ�ริณ�คั�่ต่อบแทน

3 พล.ต่.อ.ว่ริพงษั ์ช่�นภกัด่ิ้ กริริมก�ริส์ริริห�และพิจำ�ริณ�คั�่ต่อบแทน

ชื�อ - น�มสก๊ลั ตำำ�แหน่ง

1. พล.ต่.อ.ว่ริพงษั ์ช่�นภกัด่ิ้ ปริะธิ�นกริริมก�ริดิ้�้นก�ริกำ�กบัดิ้แ่ลกิจำก�ริท่�ด่ิ้

2. น�ยเดิ้ช  นำ�ศริิกิล๊ กริริมก�ริดิ้�้นก�ริกำ�กบัดิ้แ่ลกิจำก�ริท่�ด่ิ้

3. น�ยพิทกัษัพ์ล ร๊ิง่โริจำนส์์ว๊ริริณ กริริมก�ริดิ้�้นก�ริกำ�กบัดิ้แ่ลกิจำก�ริท่�ด่ิ้

ชื�อ - น�มสก๊ลั ตำำ�แหน่ง

1. น�ยส์ร๊ิพล ขวญัใจำธิญัญ� ปริะธิ�นกริริมก�ริก�ริลงทน๊

2. น�ยทอมม่� เต่ชะอบ๊ล กริริมก�ริก�ริลงทน๊

ชื�อ - น�มสก๊ลั ตำำ�แหน่ง

1. น�ยส์ร๊ิพล ขวญัใจำธิญัญ� ปริะธิ�นกริริมก�ริบริหิ�ริคัว�มเส่์�ยง

2. น�ยวิวฒัน ์จำนัทริแส์งอริ�่ม กริริมก�ริบริหิ�ริคัว�มเส่์�ยง

• คัณะกริริมก�ริสริริห�แลัะพิจำ�ริณ�คั่�ตำอบแทน

ณ วนัท่� 31 ธินัว�คัม 2563 คัณะกริริมก�ริส์ริริห�และพิจำ�ริณ�คั�่ต่อบแทน ปริะกอบดิ้ว้ยกริริมก�ริ 3 ท่�น โดิ้ยม่กริริมก�ริอิส์ริะ จำำ�นวน 

3 ท่�น ดิ้งัน่ �

• คัณะกริริมก�ริบริิห�ริคัว�มเสี�ย์ง

ณ วนัท่� 31 ธินัว�คัม 2563 คัณะกริริมก�ริบริหิ�ริคัว�มเส์่�ยง ปริะกอบดิ้ว้ยกริริมก�ริ 2 ท่�นดิ้งัน่ �

• คัณะกริริมก�ริด��นก�ริกำ�กับด้แลักิจำก�ริที�ดี

ณ วนัท่� 31 ธิันว�คัม 2563 คัณะกริริมก�ริดิ้�้นก�ริกำ�กบัดิ้แ่ลกิจำก�ริท่�ด่ิ้ ปริะกอบดิ้ว้ยกริริมก�ริ 3 ท่�น โดิ้ยม่กริริมก�ริอิส์ริะจำำ�นวน  

2 ท่�น ดิ้งัน่ �

• คัณะกริริมก�ริก�ริลังท๊น

ณ วนัท่� 31 ธินัว�คัม 2563 คัณะกริริมก�ริก�ริลงทน๊ ปริะกอบดิ้ว้ยกริริมก�ริ 2 ท่�นดิ้งัน่ �

57บริิษััท คัันทริ่� กริ๊�ป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กัดิ้ (มห�ชน)



การป็ระชุื่มค์ณะกรรมการบริษััท

คัณะกริริมก�ริบริษัิัท ม่ก�ริปริะชม๊เป็นปริะจำำ�ทก๊ 3 เด่ิ้อน และอ�จำม่ก�ริจำดัิ้ก�ริปริะชม๊พิเศษัเพิ�มเต่ิมต่�มคัว�มจำำ�เป็น โดิ้ยก�ริปริะชม๊

และก�ริลงมต่ิในท่�ปริะชม๊แต่่ละคัริั�ง บริิษััทฯ ไดิ้ก้ำ�หนดิ้จำำ�นวนองคัป์ริะชม๊ขั�นต่ำ��ไว ้ โดิ้ยจำะต่อ้งม่คัณะกริริมก�ริเข�้ริว่มปริะชม๊ไม่นอ้ย

กว่� 2 ใน 3 จำง้จำะคัริบองคัป์ริะชม๊ ส์ ำ�หริบัต่�ริ�งก�ริปริะชม๊คัณะกริริมก�ริบริษัิัท ม่ก�ริกำ�หนดิ้ไวล้ว่งหน�้ต่ลอดิ้ทั�งป่ และจำะม่ก�ริจำดัิ้

ส์ง่หนงัส์่อเชิญปริะชม๊พริอ้มริะเบ่ยบว�ริะก่อนปริะชม๊ลว่งหน�้ปริะม�ณ 5 วนัทำ�ก�ริ เพ่�อใหก้ริริมก�ริไดิ้ม่้เวล�ศก้ษั�ม�ก่อนลว่งหน�้

นอกจำ�กน่�คัณะกริริมก�ริบริิษััทท่�ไม่เป็นผ่บ้ริิห�ริ ไดิ้แ้ก่ กริริมก�ริอิส์ริะ กริริมก�ริต่ริวจำส์อบ ส์�ม�ริถืปริะชม๊ริะหว่�งกนัเองต่�มคัว�ม

เหม�ะส์ม เพ่�ออภิปริ�ยปัญห�ต่�่ง ๆ เก่�ยวกบัก�ริจำดัิ้ก�ริท่�อย่่ในคัว�มส์นใจำโดิ้ยไม่ม่ฝ่่�ยจำดัิ้ก�ริเข�้ริว่มปริะชม๊ดิ้ว้ย

ในป่ 2563 บริิษััทไดิ้ม่้ก�ริปริะช๊มคัณะกริริมก�ริบริิษััททั�งส์ิ �น 6 คัริั�ง และก�ริปริะช๊มคัณะกริริมก�ริช๊ดิ้ย่อย ไดิ้แ้ก่ ก�ริปริะช๊มคัณะ

กริริมก�ริต่ริวจำส์อบ 4 คัริั�ง ก�ริปริะช๊มคัณะกริริมก�ริส์ริริห�และพิจำ�ริณ�คั่�ต่อบแทน 2 คัริั�ง ก�ริปริะช๊มคัณะกริริมก�ริก�ริลงท๊น 

4 คัริั�ง ก�ริปริะช๊มคัณะกริริมก�ริดิ้�้นก�ริกำ�กับดิ้่เเลกิจำก�ริท่�ด่ิ้ 1 คัริั�ง และก�ริปริะช๊มคัณะกริริมก�ริบริิห�ริคัว�มเส์่�ยง 2 คัริั�ง  

โดิ้ยริ�ยละเอ่ยดิ้ก�ริเข�้ริว่มปริะชม๊ของคัณะกริริมก�ริเป็นดิ้งัน่ �

ชื�อ – น�มสก๊ลั

จำำ�นวนคัริั�งที�ปริะช๊ม / จำำ�นวนคัริั�งที�จำัดปริะช๊ม

ก�ริปริะช๊ม 

คัณะกริริมก�ริ

บริิษััท

ก�ริปริะช๊ม 

คัณะกริริมก�ริ 

ตำริวจำสอบ

ก�ริปริะช๊ม 

คัณะกริริมก�ริ  

สริริห�แลัะ

พิจำ�ริณ� 

คั่�ตำอบแทน

ก�ริปริะช๊ม 

คัณะกริริมก�ริ

ก�ริลังท๊น

ก�ริปริะช๊ม

คัณะกริริมก�ริ

ด��นก�ริกำ�กับ 

ด้เเลักิจำก�ริที�ดี

ก�ริปริะช๊ม 

คัณะกริริมก�ริ  

บริิห�ริคัว�มเสี�ย์ง

1. น�ยส์ดิ้�วธ๊ิ เต่ชะอบ๊ล 6/6

2. น�ยส์ร๊ิพล ขวญัใจำธิญัญ� 6/6 4/4 2/2

3. น�ยทอมม่� เต่ชะอบ๊ล 6/6 4/4

4. น�ยเดิ้ช นำ�ศริิกิล๊ 6/6 2/2 1/1

5. น�ยนิพนธิ ์วิส์ษิัฐยท๊ธิศ�ส์ต่ริ์ 6/6 4/4 2/2

6. พล.ต่.อ.ว่ริพงษั ์ช่�นภกัด่ิ้ 6/6 4/4 2/2 1/1

7. น�งจิำต่ริมณ่ ส์ว๊ริริณพล่ 6/6 4/4

8. น�งส์�วจำฬ๊�ริตั่น ์ส์ธ่๊ิธิริ* 5/6

9. น�ยพิส์ท๊ธิิ� วริิยิะเมต่ต่�กล๊ 6/6

หม�ยเหต่๊ : *น�งส์�วจำ๊ฬ�ริตั่น ์ส์๊ธ่ิธิริ เข�้ดิ้ำ�ริงต่ำ�แหน่งกริริมก�ริแทนกริริมก�ริท่�ล�ออกเม่�อวนัท่� 26 ก๊มภ�พนัธิ ์2563
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6.2 คัณะกริริมก�ริบริิษััทหลัักทริัพย์์
• คัณะกริริมก�ริบริิษััทหลัักทริัพย์์

ณ วนัท่� 31 ธินัว�คัม 2563 คัณะกริริมก�ริบริษัิัทของบริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ ปริะกอบดิ้ว้ยกริริมก�ริ 7 ท่�นดิ้งัน่ �

ชื�อ - น�มสก๊ลั ตำำ�แหน่ง

1. น�ยส์ร๊ิพล ขวญัใจำธิญัญ� ปริะธิ�นกริริมก�ริ

2. พล.อ.อ.เพิ�มเก่ยริต่ ิลวณะม�ลย์ กริริมก�ริอิส์ริะ และปริะธิ�นกริริมก�ริต่ริวจำส์อบ

3. น�ยวส์ ๊ชิวปริช่� กริริมก�ริอิส์ริะ และกริริมก�ริต่ริวจำส์อบ

4. น�ยภทัริ จำง้ก�นต่ก์ล๊ กริริมก�ริอิส์ริะ และกริริมก�ริต่ริวจำส์อบ

5. ดิ้ริ.พอจำำ� อริณัยก�นนท์ กริริมก�ริอิส์ริะ

6. ดิ้ริ.ว่ริพฒัน ์เพชริคัป๊ต่ ์ กริริมก�ริ และปริะธิ�นเจำ�้หน�้ท่�บริหิ�ริ

7. น�ยธินโชต่ ิร๊ิง่ส์ทิธิิวฒัน์ กริริมก�ริ

ชื�อ - น�มสก๊ลั จำำ�นวนคัริั�งที�เข��ปริะช๊ม ปี 2563

1. น�ยส์ร๊ิพล ขวญัใจำธิญัญ� 11/11

2. พล.อ.อ.เพิ�มเก่ยริต่ ิลวณะม�ลย์ 11/11

3. น�ยภทัริ จำง้ก�นต่ก์ล๊ 11/11

4. น�ยวส์ ๊ชิวปริช่� 11/11

5. ดิ้ริ.พอจำำ� อริณัยก�นนท์ 11/11

6. ดิ้ริ.ว่ริพฒัน ์เพชริคัป๊ต่ ์ 11/11

7. น�ยธินโชต่ ิร๊ิง่ส์ทิธิิวฒัน์ 11/11

กรรมการผู้้้ม่อำานาจลงนามผู้้กพื่ันบริษััทหลักทรัพื่ย์

น�ยส์ร๊ิพล ขวญัใจำธิัญญ� ดิ้ริ.ว่ริพฒัน ์ เพชริคัป๊ต่ ์ และน�ยธินโชต่ิ ร๊ิง่ส์ิทธิิวฒัน ์ กริริมก�ริส์องในส์�มคันน่�ลงล�ยม่อช่�อริว่มกนั และ

ปริะทบัต่ริ�ส์ำ�คัญัของบริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ 

การป็ระชุื่มค์ณะกรรมการบริษััทหลักทรัพื่ย์

ในป่ 2563 จำำ�นวนคัริั�งของก�ริปริะชม๊คัณะกริริมก�ริบริษัิัทของบริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ และจำำ�นวนคัริั�งท่�กริริมก�ริแต่ล่ะท่�นเข�้ริว่มปริะชม๊

เป็นดิ้งัต่อ่ไปน่�
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6.3 ผู้้�บริิห�ริบริิษััทฯ 

ณ วนัท่� 31 ธินัว�คัม 2563 คัณะผ่บ้ริหิ�ริของบริษัิัทฯ  ปริะกอบดิ้ว้ยผ่บ้ริหิ�ริจำำ�นวน 3 ท่�น ดิ้งัน่ �

ชื�อ - น�มสก๊ลั ตำำ�แหน่ง

1. ดิ้ริ.ว่ริพฒัน ์เพชริคัป๊ต่์ ปริะธิ�นเจำ�้หน�้ท่�บริหิ�ริ

2. น�ยจำำ�ริสั์ คัวริห� กริริมก�ริผ่จ้ำดัิ้ก�ริ ส์�ยต่ริ�ส์�ริหน่�

3. น�ยส์มัฤทธิิ�ชยั ต่ั�งหะริฐั กริริมก�ริผ่จ้ำดัิ้ก�ริ ส์�ยว�ณิชธินกิจำ 1

4. น�ยปริช่�วฒิ๊ ขม๊ทริพัย์ กริริมก�ริผ่จ้ำดัิ้ก�ริ ส์�ยต่ริ�ส์�ริทน๊ 2

5. น�ยธินภทัริ บญ๊ทริ�พงษั์ กริริมก�ริผ่จ้ำดัิ้ก�ริ ส์�ยต่ริ�ส์�ริทน๊ 12

6. น�งส์�วณฐัชรินิพริ เจำษัฎ�พิส์ฐิ กริริมก�ริผ่จ้ำดัิ้ก�ริอ�วโ๊ส์ ส์�ยบริหิ�ริก�ริลงทน๊

7. น�ยเอกพล ศริิพินัธิ์ กริริมก�ริผ่จ้ำดัิ้ก�ริ ส์�ยธิร๊ิกิจำต่ริ�ส์�ริอนพ๊นัธิ์

8. น�งส์�วริตั่นภสั์ริ ์ เน�วริตั่นธ์ิน�กริ กริริมก�ริผ่จ้ำดัิ้ก�ริ ส์�ยต่ริ�ส์�ริทน๊ 4

9. น�งส์�วชธิ๊ิดิ้� ศริิเิลศิพริไชย* ผ่อ้ ำ�นวยก�ริอ�วโ๊ส์ ส์�ยบญัช่และก�ริเงิน

หม�ยเหต่๊ : *น�งส์�วช๊ธิิดิ้� ศิริิเลิศพริไชย เข�้ดิ้ำ�ริงต่ำ�แหน่งผ่อ้ ำ�นวยก�ริอ�ว๊โส์ ส์�ยบญัช่และก�ริเงินเม่�อวนัท่� 16 กันย�ยน 2563

ชื�อ - น�มสก๊ลั ตำำ�แหน่ง

1. น�ยทอมม่� เต่ชะอบ๊ล ปริะธิ�นเจำ�้หน�้ท่�บริหิ�ริ

2. น�ยพิทกัษัพ์ล ร๊ิง่โริจำนส์์ว๊ริริณ ผ่อ้ ำ�นวยก�ริ ส์�ยเลข�นก๊�ริบริษัิัทและกฎหม�ย

3. น�ยวริเดิ้ช ส์ฤ๊ชก๊ล๊ ผ่อ้ ำ�นวยก�ริ ส์�ยบญัช่และก�ริเงิน 

(ผ่บ้ริหิ�ริส์ง่ส์ด๊ิ้ส์�ยง�นบญัช่และก�ริเงิน)

ผู้้้บริหารบริษััทหลักทรัพื่ยฯ์

ณ วนัท่� 31 ธินัว�คัม 2563 คัณะผ่บ้ริหิ�ริของบริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ ปริะกอบดิ้ว้ยผ่บ้ริหิ�ริจำำ�นวน 9 ท่�น ดิ้งัน่ �
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6.4 เลัข�น๊ก�ริบริิษััท

เม่�อวนัท่� 13 พฤศจิำก�ยน 2560 คัณะกริริมก�ริบริษัิัท ม่มต่ิอนม๊ตั่ิใหแ้ต่ง่ต่ั�ง น�ยพิทกัษัพ์ล ร๊ิง่โริจำนส์์ว๊ริริณ เป็นเลข�นก๊�ริบริษัิัท เพ่�อให้

เป็นไปต่�ม “พริะริ�ชบญัญตั่ิหลกัทริพัย ์และต่ล�ดิ้หลกัทริพัย ์(ฉบบัท่� 4) พ.ศ. 2551”

ริ�ย์ลัะเอีย์ดของเลัข�น๊ก�ริบริิษััท

ชื่ื�อ:       น�ยพิทกัษัพ์ล ร๊ิง่โริจำนส์์ว๊ริริณ (29 ป่)

สัุดสุ่วนการถือืหุน้ในบริษััทฯ :         ไม่ม่

ค์วามสัุมพื่ันธ์ท์างค์รอบค์รัว

ระหว่างกรรมการและผู้้้บริหาร:   ไม่ม่

วุฒทิางการศ่กษัา:   วิทย�ศ�ส์ต่ริมห�บณัฑิิต่ ส์�ข�ก�ริกำ�กบัดิ้แ่ลกิจำก�ริ

           คัณะพ�ณิชยศ�ส์ต่ริแ์ละก�ริบญัช่ จำฬ๊�ลงกริณม์ห�วิทย�ลยั

       นิต่ิศ�ส์ต่ริบณัฑิิต่ มห�วิทย�ลยัธิริริมศ�ส์ต่ริ์

ปริะส์บก�ริณก์�ริทำ�ง�น : 

ป่ 2560 - ปัจำจำบ๊นั   ผ่อ้ ำ�นวยก�ริ ส์�ยเลข�นก๊�ริบริษัิัทและกฏหม�ย

ป่ 2558 -  2560   ผ่จ้ำดัิ้ก�ริ ส์ ำ�นกักฎหม�ย  บมจำ.หลกัทริพัย ์คันัทริ่� กร๊ิ�ป

ป่ 2557 – 2558    ผ่ช้่วยเลข�นก๊�ริบริษัิัท  บมจำ. นำ��ต่�ลบร๊ิร่ิมัย์

6.5 คั่�ตำอบแทนกริริมก�ริแลัะผู้้�บริิห�ริบริิษััทฯ  

บริิษััทฯ มอบหม�ยใหค้ัณะกริริมก�ริส์ริริห�และพิจำ�ริณ�คั่�ต่อบแทน ทำ�หน�้ท่�ในก�ริเส์นอคัว�มเห็นต่่อคัณะกริริมก�ริบริิษััทในก�ริ

กำ�หนดิ้หลกัเกณฑิท่์�ใชใ้นก�ริปริะเมินผลก�ริปฏิบตั่ิง�นของกริริมก�ริ และผ่บ้ริหิ�ริริะดิ้บัส์ง่ ดิ้งัน่ �

คั่�ตำอบแทนกริริมก�ริ 

ต่�มมต่ิท่�ปริะชม๊ส์�มญัผ่ถ่้ือห๊น้ปริะจำำ�ป่ 2563 เม่�อวนัท่� 26 มิถืน๊�ยน 2563 ไดิ้ม่้มต่ิยงัคังคั่�ต่อบแทนของคัณะกริริมก�ริ และคัณะ

กริริมก�ริชด๊ิ้ย่อย ในอตั่ริ�เท่�กบัท่�เคัยไดิ้ร้ิบัในป่ 2562 โดิ้ยใหม่้ผลต่ั�งแต่เ่ด่ิ้อนพฤษัภ�คัม 2563 เป็นต่น้ไป โดิ้ยใหป้ริะธิ�นและกริริมก�ริ

ของแต่ล่ะคัณะ ไดิ้ร้ิบัคั�่ต่อบแทนเท่�กบัอตั่ริ�ของคัณะกริริมก�ริต่ริวจำส์อบ โดิ้ยใหจ้ำ่�ยในลกัษัณะเหม�จำ่�ยเป็นริ�ยเด่ิ้อนเฉพ�ะเด่ิ้อนท่�

ม่ก�ริปริะชม๊และจำ่�ยเฉพ�ะกริริมก�ริท่�เข�้ปริะชม๊ โดิ้ยริ�ยละเอ่ยดิ้ของก�ริจำ่�ยคั�่ต่อบแทนในป่ 2563 ม่ดิ้งัน่ �

ตำำ�แหน่ง คั่�ตำอบแทนกริริมก�ริ (บ�ทตำ่อเดือน) ปี 2563

ปริะธิ�นกริริมก�ริ 100,000

ริองปริะธิ�นกริริมก�ริ 55,000

กริริมก�ริ 45,000

ปริะธิ�นกริริมก�ริต่ริวจำส์อบ 30,000

กริริมก�ริต่ริวจำส์อบ 20,000

คัณะกริริมก�ริชด๊ิ้ยอ่ยอ่�นๆ

- ปริะธิ�น 30,000

- กริริมก�ริ 20,000
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โดย์มีเงื�อนไขก�ริจำ่�ย์คั่�ตำอบแทน ดังนี� 

• ก�ริจำ่�ยคั่�ต่อบแทนของคัณะกริริมก�ริบริษัิัท คัณะกริริมก�ริต่ริวจำส์อบ และคัณะกริริมก�ริชด๊ิ้ย่อยอ่�น ใหเ้หม�จำ่�ยเป็นริ�ยเด่ิ้อน 

 เฉพ�ะเด่ิ้อนท่�ม่ก�ริปริะชม๊ 

• ใหพ้นกัง�นท่�ดิ้ ำ�ริงต่ำ�แหน่งเป็นกริริมก�ริบริิษััทฯ ไดิ้ร้ิบัคั่�ต่อบแทนในอตั่ริ�เด่ิ้ยวกนักบักริริมก�ริบริิษััทฯ ท่�นอ่�น ส์่วนพนกัง�น 

 ท่�ดิ้ ำ�ริงต่ำ�แหน่งเป็นกริริมก�ริในคัณะกริริมก�ริชด๊ิ้ย่อย ไม่ไดิ้ร้ิบัคั�่ต่อบแทนดิ้งักล�่ว

• ใหม่้ผลต่ั�งแต่เ่ด่ิ้อนพฤษัภ�คัม 2563 เป็นต่น้ไป หลงัจำ�กไดิ้ร้ิบัอนม๊ตั่ิจำ�กท่�ปริะชม๊ผ่ถ่้ือห๊น้

หลัักเกณฑ์์ก�ริจำ่�ย์คั่�บำ�เหน็จำกริริมก�ริ ดังนี�

• ให้จำ่�ยเงินบำ�เหน็จำกริริมก�ริไดิ้ไ้ม่เกิน 4 เท่�ของอัต่ริ�คั่�ต่อบแทนริ�ยเด่ิ้อน โดิ้ยใหป้ริะธิ�นคัณะกริริมก�ริช๊ดิ้ย่อย ไดิ้แ้ก่  

 คัณะกริริมก�ริต่ริวจำส์อบ คัณะกริริมก�ริก�ริลงทน๊ คัณะกริริมก�ริส์ริริห�และพิจำ�ริณ�คั�่ต่อบแทน คัณะกริริมก�ริบริหิ�ริคัว�มเส์่�ยง  

 และคัณะกริริมก�ริดิ้�้นก�ริกำ�กบัดิ้แ่ลกิจำก�ริท่�ด่ิ้ ไดิ้ร้ิบัเงินบำ�เหน็จำเพิ�มอ่ก 1 เท่�ของอตั่ริ�คั�่ต่อบแทน

• ใหค้ั ำ�นวณคั�่บำ�เหน็จำกริริมก�ริท่�ทก๊ท่�นจำะไดิ้ร้ิบัต่�มส์ดัิ้ส์ว่นก�ริเข�้ปริะชม๊ในป่ 2563 ดิ้งัน่ �

 - เข�้ปริะชม๊ ม�กกว่� ริอ้ยละ 75 ไดิ้ร้ิบัริอ้ยละ 100 ของอตั่ริ�เงินบำ�เหน็จำท่�คั ำ�นวณไดิ้้

 - เข�้ปริะชม๊ นอ้ยกว่�หริอ่เท่�กบัริอ้ยละ 75 ไดิ้ร้ิบัริอ้ยละ 50 ของอตั่ริ�เงินบำ�เหน็จำท่�คั ำ�นวณไดิ้้

 - กริริมก�ริท่�ม่ส์ทิธิิไดิ้ร้ิบัเงินบำ�เหน็จำจำะต่อ้งปฏิบตั่หิน�้ท่�ในต่ำ�แหนง่กริริมก�ริต่ลอดิ้ทั�งป่ 2563 

  (วนัท่� 1 มกริ�คัม - 31 ธินัว�คัม 2563)

ริ�ย์ลัะเอีย์ดคั่�ตำอบแทนกริริมก�ริที�เป็นตำัวเงินในปี 2563 มีดังนี�

กริริมก�ริ

คั่�เบี�ย์ปริะช๊ม

ริวมกริริมก�ริ 

บริิษััท

กริริมก�ริ 

ตำริวจำสอบ

กริริมก�ริ 

ก�ริสริริห� 

แลัะพิจำ�ริณ�

คั่�ตำอบแทน

กริริมก�ริ

ก�ริลังท๊น

กริริมก�ริ

ด��นก�ริ

กำ�กับด้แลั

กิจำก�ริที�ดี

กริริมก�ริ

บริิห�ริ

คัว�มเสี�ย์ง

คั่�บำ�เหน็จำ

กริริมก�ริ

น�ยส์ดิ้�วธ๊ิ เต่ชะอบ๊ล 600,000.00 400,000.00 1,000,000.00

น�ยส์ร๊ิพล ขวญัใจำธิญัญ� 330,000.00 120,000.00 60,000.00 275,000.00 785,000.00

น�ยทอมม่� เต่ชะอบ๊ล 270,000.00 180,000.00 450,000.00

น�ยเดิ้ช นำ�ศริิกิล๊ 270,000.00 60,000.00 20,000.00 225,000.00 575,000.00

น�ยนิพนธิ ์วสิ์ษิัฐยท๊ธิศ�ส์ต่ริ ์ 270,000.00 120,000.00 40,000.00 225,000.00 655,000.00

พล.ต่.อ.ว่ริพงษั ์ช่�นภกัด่ิ้ 270,000.00 80,000.00 40,000.00 30,000.00 225,000.00 645,000.00

น�งจิำต่ริมณ่ ส์ว๊ริริณพล่ 270,000.00 180,000.00 530,000.00

น�งจิำต่ริมณ่ ส์ว๊ริริณพล่ 270,000.00 80,000.00 180,000.00 530,000.00

น�งส์�วจำฬ๊�ริตั่น ์ส์ธ่๊ิธิริ 225,000.00 180,000.00 405,000.00

น�ยพิส์ท๊ธิิ� วริิยิะเมต่ต่�กล๊ 270,000.00 180,000.00 450,000.00

รวม 2,775,000.00 280,000.00 140,000.00 120,000.00 50,000.00 60,000.00 2,070,000.00 5,495,000.00

62 รายงานประจำำาปี 2563



6.6 คั่�ตำอบแทนกริริมก�ริบริิห�ริแลัะผู้้�บริิห�ริ
• คั่�ตำอบแทนที�เป็นตำัวเงิน 

บริษัิัทฯ ม่เกณฑิใ์นก�ริจำ่�ยคั�่ต่อบแทนผ่บ้ริหิ�ริ โดิ้ยพิจำ�ริณ�จำ�กคัว�มร่ิ ้คัว�มส์�ม�ริถื ปริะส์บก�ริณ ์และผลง�นท่�ผ่�นม� ริวมถื้งไดิ้้

พิจำ�ริณ�เท่ยบเค่ัยงกบับริษัิัทอ่�นในธิ๊ริกิจำปริะเภทเด่ิ้ยวกนัดิ้ว้ย ส์ำ�หริบัคั่�ต่อบแทนของคัณะผ่บ้ริหิ�ริริวม 9 คัน ปริะจำำ�ป่ 2563 ไดิ้แ้ก่  

เงินเด่ิ้อน โบนสั์ และคั�่ต่อบแทนอ่�นๆ คัิดิ้เป็นจำำ�นวนริวมทั�งส์ิ �น 29.95 ล�้นบ�ท

• คั่�ตำอบแทนอื�น

บริิษััทฯ ไดิ้จ้ำัดิ้ใหม่้กองท๊นส์ำ�ริองเล่ �ยงช่พ โดิ้ยในป่ 2563 บริิษััทฯ ไดิ้จ้ำ่�ยเงินส์มทบกองท๊นส์ำ�ริองเล่ �ยงช่พส์ำ�หริบัผ่บ้ริิห�ริ 9 ริ�ย  

ริวมทั�งส์ิ �น 1.58 ล�้นบ�ท โดิ้ยไดิ้ส้์มทบในอตั่ริ�ส์ว่นของเงินเด่ิ้อนต่�มริะยะเวล�ก�ริทำ�ง�น ต่�มอตั่ริ�ดิ้งัน่ �

ริะย์ะเวลั�ก�ริทำ�ง�น อัตำริ�จำ่�ย์เงินสมทบเข��กองท๊น (ริ�อย์ลัะ)

ไมเ่กิน 3 ป่ 4

ม�กกว�่ 3 ป่ แต่ไ่มเ่กิน 6 ป่ 6

ม�กกว�่ 6 ป่ ข้ �นไป 8

บริิษััทหลัักทริัพย์์ฯ
• คั่�ตำอบแทนกริริมก�ริ 

ชื�อ - น�มสก๊ลั คั่�เบี�ย์ปริะช๊มแลัะบำ�เหน็จำกริริมก�ริ (ลั��นบ�ท)

น�ยส์ร๊ิพล ขวญัใจำธิญัญ� 1.50

พล.อ.อ.เพิ�มเก่ยริต่ ิลวณะม�ลย์ 0.79

น�ยวส์ ๊ชิวปริช่� 0.60

น�ยภทัริ จำง้ก�นต่ก์ล๊ 0.70

ดิ้ริ.พอจำำ� อริณัยก�นนท์ 0.60

ดิ้ริ.ว่ริพฒัน ์เพชริคัป๊ต่์ 0.68

น�ยธินโชต่ ิร๊ิง่ส์ทิธิิวฒัน์ 0.68
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คั่�ตำอบแทนกริริมก�ริบริิห�ริแลัะผู้้�บริิห�ริ

• ค่์าติอบแทนท่�เป็็นติัวเงนิ 

ในป่ 2563 บริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ ม่กริริมก�ริบริหิ�ริ 3 ท่�น และผ่บ้ริหิ�ริ จำำ�นวน 9 ท่�น ไดิ้ร้ิบัคั�่ต่อบแทนในร่ิปของเงินเด่ิ้อน โบนสั์ และ

ผลต่อบแทนอ่�น (โดิ้ยไม่ริวมคั�่เบ่ �ยปริะชม๊ของกริริมก�ริท่�ไดิ้ก้ล�่วไวข้�้งต่น้) ริวมเท่�กบั 58.18 ล�้นบ�ท

• ค่์าติอบแทนอื�น

บริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ ไดิ้จ้ำดัิ้ใหม่้กองทน๊ส์ำ�ริองเล่ �ยงช่พ โดิ้ยไดิ้ส้์มทบในอตั่ริ�ส์ว่นริอ้ยละ 3-5 ของเงินเด่ิ้อน โดิ้ยในป่ 2563 บริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ 

ไดิ้จ้ำ่�ยเงินส์มทบกองทน๊ส์ำ�ริองเล่ �ยงช่พส์ำ�หริบัผ่บ้ริหิ�ริ จำำ�นวน 1.37 ล�้นบ�ท 

ทั�งน่ � ท่�ปริะชม๊คัณะกริริมก�ริคัริั�งท่� 18/2545 เม่�อวนัท่� 22 ต่ล๊�คัม 2545 ไดิ้ม่้มต่ิใหบ้ริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ ดิ้ำ�เนินก�ริจำดัิ้ต่ั�งกองทน๊ส์ำ�ริอง

เล่ �ยงช่พโดิ้ยจำดิ้ทะเบ่ยนเป็นกองทน๊ส์ำ�ริองเล่ �ยงช่พต่�มพริะริ�ชบญัญตั่ิกองทน๊ส์ำ�ริองเล่ �ยงช่พ พ.ศ. 2530 และฉบบัแกไ้ขเพิ�มเต่ิม พ.ศ. 

2542 ซื้้�งบริษัิัทฯ ไดิ้ท้ ำ�ก�ริจำดัิ้ต่ั�งกองทน๊ส์ำ�ริองเล่ �ยงช่พเม่�อวนัท่� 25 ธินัว�คัม 2545 และเม่�อวนัท่� 1 กริกฎ�คัม 2552 บริษัิัทฯ ไดิ้จ้ำดัิ้ต่ั�ง

ใหบ้ริษัิัทหลกัทริพัยจ์ำดัิ้ก�ริกองทน๊เอ็มเอฟซ่ื้ จำำ�กดัิ้ (มห�ชน) ซื้้�งเป็น ผ่จ้ำดัิ้ก�ริกองทน๊ในน�ม “กองทน๊ส์ำ�ริองเล่ �ยงช่พเอ็มเอฟซ่ื้ม�ส์เต่อริ์

ฟันดิ้ซ์ื้้�งจำดิ้ทะเบ่ยนแลว้ ”อนัเป็นกองทน๊ส์ำ�ริองเล่ �ยงช่พปริะเภท Master Pooled Fund เพ่�อบริหิ�ริกองทน๊ใหเ้ป็นไปต่�มขอ้กำ�หนดิ้ของ

พริะริ�ชบญัญัต่ิดิ้งักล่�ว ต่�มริะเบ่ยบของกองทน๊ฯ ซื้้�งไดิ้ร้ิบัอนม๊ตั่ิจำ�กท่�ปริะชม๊คัณะกริริมก�ริคัริั�งท่� 18/2545 นั�น กำ�หนดิ้ใหบ้ริิษััทฯ

จำ่�ยเงินส์มทบเข�้กองทน๊ฯ เท่�กบัส์ว่นท่�พนกัง�นซื้้�งเป็นส์ม�ชิกกองทน๊จำ่�ย โดิ้ยพนกัง�นดิ้งักล�่วต่อ้งจำ่�ยเงินส์ะส์มเข�้กองทน๊ในอตั่ริ�

ริอ้ยละของคั�่จำ�้งหริอ่เงินเด่ิ้อนทก๊ๆ เด่ิ้อนต่�มอตั่ริ�ดิ้งัน่ �

ริะย์ะเวลั�ก�ริทำ�ง�น อัตำริ�จำ่�ย์เงินสะสมเข��กองท๊น (ริ�อย์ลัะ)

ไมเ่กิน 3 ป่ 3

ม�กกว�่ 3 ป่ แต่ไ่มเ่กิน 5 ป่ 4

ม�กกว�่ 5 ป่ ข้ �นไป 5
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6.7 บ๊คัลั�กริ    
•  จำำ�นวนพนักง�น

ณ วนัท่� 31 ธิันว�คัม 2563 บริิษััทฯ และบริิษััทย่อยม่ริ�ยละเอ่ยดิ้จำำ�นวนพนกัง�นและคั่�ใชจ้ำ่�ยเก่�ยวกับพนกัง�นปริะจำำ�ริะหว่�งป่  

2562 - 2563 ดิ้งัน่ �

• ก�ริเปลัี�ย์นแปลังจำำ�นวนพนักง�นอย์่�งมีนัย์สำ�คััญในช่วง 1 ปีที�ผู้่�นม�

จำานวนพื่นักงานของบริษััทฯ

ณ วนัท่� 31 ธิันว�คัม 2563 ลดิ้ลงจำ�ก ณ ส์ิ �นป่ 2562 เป็นจำำ�นวน 9 คัน โดิ้ยเป็นพนกัง�นส์�ยก�ริลงท๊น ซื้้�งเป็นก�ริเปล่�ยนแปลง 

อย่�งไม่ม่นยัส์ำ�คัญั 

จำานวนพื่นักงานของบริษััทหลักทรัพื่ยฯ์ 

ณ วนัท่� 31 ธินัว�คัม 2563 เพิ�มข้ �นจำ�ก ณ ส์ิ �นป่ 2562 จำำ�นวน 76 คัน  

• ข�อพิพ�ทด��นแริงง�นที�สำ�คััญในช่วง 3 ปี 

-ไม่ม่-

• นโย์บ�ย์ก�ริพัฒิน�พนักง�น 

ส์�ยทริพัย�กริบค๊ัคัล จำดัิ้ใหม่้ก�ริฝ้่กอบริมภ�ยใน และส์ง่บค๊ัล�กริของบริษัิัทฯ ไปอบริมภ�ยนอก เพ่�อพฒัน�คัว�มส์�ม�ริถืในก�ริทำ�ง�น 

ริวมทั�งส์ง่เส์ริมิใหพ้นกัง�นม่คัณ๊ธิริริม และจำริยิธิริริมในก�ริปฏิบตั่ิง�นอย่�งซ่ื้�อส์ตั่ยส์์จ๊ำริติ่ และจำะต่อ้งเก็บริกัษั�ขอ้มล่ของบริษัิัทฯ ไวเ้ป็น

คัว�มลบั

ส�ย์ง�น
จำำ�นวนพนักง�น

ปี 2563 ปี 2562

ส์�ยบริหิ�ริ 5 5

ส์�ยกลยท๊ธิอ์งคัก์ริ 1 1

ส์�ยก�ริลงทน๊ 2 10

ส์�ยเลข�นก๊�ริบริษัิัท และกฎหม�ย 2 2

ส์�ยกำ�กบัดิ้แ่ล และส์�ยต่ริวจำส์อบกิจำก�ริภ�ยใน - -

ส์�ยบญัช่และก�ริเงิน 2 3

พนกัง�นของบริษัิัทยอ่ย 487 411

ริวม 499 432

คั�่ต่อบแทนพนกัง�น (ล�้นบ�ท) 638.5 486.57
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7	|	การกำากับัดูแลกิจัการ

7.1 นโย์บ�ย์ก�ริกำ�กับด้แลักิจำก�ริที�ดี

คัณะกริริมก�ริบริษัิัทต่ริะหนกัถื้งคัว�มส์ำ�คัญัของก�ริกำ�กบัดิ้แ่ลกิจำก�ริและเช่�อมั�นว�่ริะบบก�ริกำ�กบัดิ้แ่ลกิจำก�ริท่�ด่ิ้จำะเป็นปัจำจำยัส์ำ�คัญั

ต่่อก�ริดิ้ำ�เนินธิ๊ริกิจำในก�รินำ�บริิษััทฯ ไปส์่่คัว�มมั�นคังและเจำริิญเต่ิบโต่อย่�งต่่อเน่�อง ริวมถื้งเส์ริิมส์ริ�้งใหบ้ริิษััทฯ ม่ริะบบก�ริบริิห�ริ

จำัดิ้ก�ริธิ๊ริกิจำท่�ม่ปริะส์ิทธิิภ�พเป็นพ่ �นฐ�นของก�ริเติ่บโต่อย่�งม่เส์ถ่ืยริภ�พและยั�งย่น และจำะเป็นปริะโยชนต์่่อผ่ถ่้ือห๊น้ในริะยะย�ว  

จำ�กเหต่ผ๊ลดิ้งักล�่ว คัณะกริริมก�ริบริษัิัทจำ้งไดิ้ก้ำ�หนดิ้นโยบ�ยท่�จำะส์ง่เส์ริมิและผลกัดิ้นัใหเ้กิดิ้ริะบบก�ริกำ�กบัดิ้แ่ลกิจำก�ริท่�ด่ิ้กบัหน่วย

ง�นและบค๊ัล�กริของบริิษััทฯ อย่�งต่่อเน่�อง ภ�ยใต่ห้ลกัของก�ริบริิห�ริจำดัิ้ก�ริท่�ซ่ื้�อส์ตั่ยส์์จ๊ำริิต่ โปริง่ใส์ ต่ริวจำส์อบไดิ้ ้ หล่กเล่�ยงคัว�ม

ขดัิ้แยง้ท�งผลปริะโยชน ์ และม่ก�ริเปิดิ้เผยขอ้มล่ท่�ถืก่ต่อ้งคัริบถืว้นและทนัก�ล ริะมดัิ้ริะวงัและริกัษั�ผลปริะโยชนข์องลก่คั�้ บริิษััทฯ 

ผ่ถ่้ือห๊น้และผ่ม่้ส์่วนไดิ้เ้ส์่ยท๊กกล๊่มอย่�งเท่�เท่ยมกัน ริวมถื้งคัำ�น้งถื้งคัว�มริบัผิดิ้ชอบต่่อส์งัคัม โดิ้ยนโยบ�ยก�ริกำ�กับดิ้่แลกิจำก�ริ 

ของบริษัิัทฯ ไดิ้เ้ปิดิ้เผยในช่องท�งต่�่ง ๆ  เช่น ริ�ยง�นปริะจำำ�ป่ แบบ 56-1 และ www.cgholdings.co.th เป็นต่น้ เพ่�ออำ�นวยคัว�มส์ะดิ้วก

ใหผ้่ม่้ส์ว่นไดิ้เ้ส์ย่กล๊ม่ต่�่งๆ ส์�ม�ริถืเข�้ถืง้ขอ้มล่ไดิ้ง้�่ย ปัจำจำบ๊นันโยบ�ยก�ริกำ�กบัดิ้แ่ลกิจำก�ริท่�ด่ิ้ของบริษัิัทฯ ปริะกอบดิ้ว้ยส์ว่นต่�่งๆ ดิ้งัน่ �

1. สิทธ์ิของผู้้�ถืือห๊�น (Rights of Shareholders)

• คัณะกริริมก�ริบริษัิัทจำะดิ้แ่ลและคั๊ม้คัริองใหผ้่ถ่้ือห๊น้ทก๊ริ�ยไดิ้ร้ิบัส์ิทธิิขั�นพ่ �นฐ�นดิ้งัน่ �

 - ไม่ม่ขอ้จำำ�กดัิ้ในก�ริไดิ้ร้ิบัหริอ่โอนห๊น้เวน้แต่ก่�ริโอนห๊น้นั�นเป็นเหต่ท๊ำ�ใหบ้ริษัิัทฯ ม่จำำ�นวนผ่ถ่้ือห๊น้เป็นบค๊ัคัลท่�ไม่ใช่ส์ญัช�ต่ิไทย 

  ถ่ือห๊น้เกินริอ้ยละ 49 ของจำำ�นวนห๊น้ท่�ออกจำำ�หน่�ยทั�งหมดิ้

 - ส์ิทธิิในก�ริไดิ้ร้ิบัขอ้มล่ข่�วส์�ริท่�ถืก่ต่อ้ง คัริบถืว้น และทนัเวล�

 - ส์ิทธิิในก�ริเส์นอช่�อแต่ง่ต่ั�งหริอ่ถือดิ้ถือนกริริมก�ริ และก�ริใหค้ัว�มเห็นชอบในก�ริแต่ง่ต่ั�งผ่ส้์อบบญัช่อิส์ริะ

 - ส์ิทธิิในก�ริริว่มต่ดัิ้ส์ินใจำเปล่�ยนแปลงนโยบ�ยท่�ส์ ำ�คัญัของบริษัิัทฯ 

 - ส์ิทธิิในส์ว่นแบง่กำ�ไริจำ�กก�ริดิ้ำ�เนินง�น

 - ส์ิทธิิในก�ริเข�้ริว่มปริะชม๊และก�ริออกเส์่ยงลงมติ่ในก�ริปริะชม๊ผ่ถ่้ือห๊น้ดิ้งัน่ �

  • เส์นอช่�อแต่ง่ต่ั�งหริอ่ถือดิ้ถือนกริริมก�ริ

  • แต่ง่ต่ั�งผ่ส้์อบบญัช่

  • ก�ริจำดัิ้ส์ริริเงินปันผล

  • ก�ริกำ�หนดิ้หริอ่แกไ้ขขอ้บงัคับัและหนงัส์่อบริคิัณหส์์นธิิ

  • ก�ริลดิ้ทน๊หริอ่เพิ�มทน๊

  • ก�ริอนม๊ตั่ิริ�ยก�ริพิเศษั

  • เริ่�องอ่�นๆ ท่�ม่ผลกริะทบต่อ่บริษัิัทฯ ต่�มท่�กฎหม�ยกำ�หนดิ้

• ผ่ถ่้ือห๊น้ท๊กริ�ยจำะไดิ้ร้ิบัหนังส์่อเชิญปริะช๊มและขอ้ม่ลเก่�ยวกับวัน เวล� ส์ถื�นท่� และว�ริะก�ริปริะช๊ม หนังส์่อมอบฉันทะและ 

 ริ�ยละเอ่ยดิ้วิธ่ิก�ริมอบฉันทะ โดิ้ยเส์นอกริริมก�ริอิส์ริะอย่�งนอ้ย 1 คันเป็นผ่ร้ิบัมอบอำ�น�จำ ต่ลอดิ้จำนขอ้ม่ลท่�เก่�ยวขอ้งกับ 

 เริ่�องท่�ต่อ้งต่ดัิ้ส์ินใจำในท่�ปริะชม๊เป็นก�ริลว่งหน�้อย่�งเพ่ยงพอและทนัเวล�

• บริิษััทฯ จำะอำ�นวยคัว�มส์ะดิ้วกใหก้บัผ่ถ่้ือห๊น้ในก�ริใชส้์ิทธิิเข�้ริว่มปริะชม๊ โดิ้ยบริิษััทฯ จำะจำดัิ้ส์ถื�นท่�และเวล�ท่�เหม�ะส์ม เพ่�อ 

 ให้ผ่้ถ่ือห๊้นเข้�ริ่วมปริะช๊มไดิ้้ม�กท่�ส์๊ดิ้ และจำะอำ�นวยคัว�มส์ะดิ้วกในก�ริลงทะเบ่ยนก�ริเข้�ปริะช๊มผ่้ถ่ือห๊้น โดิ้ยใช้ริะบบ 

 คัอมพิวเต่อริช์่วยในก�ริลงทะเบ่ยน เพ่�อใหเ้กิดิ้คัว�มส์ะดิ้วกและริวดิ้เริว็แก่ผ่ถ่้ือห๊น้ม�กท่�ส์ด๊ิ้

• คัณะกริริมก�ริบริิษััทส์นบัส์นน๊ใหม่้ก�ริใชบ้ตั่ริลงคัะแนนเส์่ยงในทก๊ว�ริะ โดิ้ยเฉพ�ะว�ริะท่�ส์ ำ�คัญั เช่น ก�ริทำ�ริ�ยก�ริเก่�ยวโยง  

  ก�ริทำ�ริ�ยก�ริไดิ้ม้�หริอ่จำำ�หน่�ยไปซื้้�งส์ินทริพัย ์และก�ริเล่อกต่ั�งกริริมก�ริ เป็นต่น้ 

• กำ�หนดิ้ใหก้ริริมก�ริท๊กคัน โดิ้ยเฉพ�ะอย่�งยิ�งปริะธิ�นกริริมก�ริต่ริวจำส์อบเข�้ริ่วมปริะช๊มผ่ถ่้ือห๊น้ เพ่�อช่ �แจำงหริ่อต่อบคัำ�ถื�ม 

 ต่อ่ผ่ถ่้ือห๊น้
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• ผ่ถ่้ือห๊น้ส์�ม�ริถืขอใหค้ัณะกริริมก�ริบริิษััท เพิ�มเริ่�องในว�ริะก�ริปริะช๊ม และผ่ถ่้ือห๊น้ส์�ม�ริถืต่ั�งคั ำ�ถื�มขอคัำ�อธิิบ�ยและแส์ดิ้ง 

 คัว�มคัิดิ้เห็นไดิ้อ้ย่�งเหม�ะส์ม ทั�งน่ � คัณะกริริมก�ริบริษัิัท จำะไม่เพิ�มว�ริะก�ริปริะชม๊โดิ้ยไม่แจำง้ใหผ้่ถ่้ือห๊น้ทริ�บลว่งหน�้

• ผ่ถ่้ือห๊น้จำะไดิ้ร้ิบัทริ�บกฎเกณฑิต์่่�งๆ ท่�ใชใ้นก�ริปริะช๊ม ขั�นต่อนก�ริออกเส์่ยงลงมต่ิ ริวมถื้งบริิษััทฯ จำะเผยแพริ่ขอ้มล่ปริะกอบ 

 ว�ริะก�ริปริะช๊มไว้ในเว็บไซื้ต่ข์องบริิษััทฯ เป็นก�ริล่วงหน้�ก่อนท่�บริิษััทฯ จำะจำัดิ้ส์่งเอกส์�ริให้แก่ผ่้ถ่ือห๊้น เพ่�อเป็นก�ริเปิดิ้ 

 โอก�ส์ใหก้ับผ่ถ่้ือห๊น้ไดิ้ม่้เวล�ศ้กษั�ข้อม่ลปริะกอบก�ริปริะช๊มล่วงหน้�อย่�งเพ่ยงพอ และเปิดิ้โอก�ส์ใหผ้่้ถ่ือห๊น้ส์่งคัำ�ถื�ม 

 ลว่งหน�้ก่อนวนัปริะชม๊ไดิ้้

• กำ�หนดิ้ใหม่้คัว�มเห็นของคัณะกริริมก�ริบริิษััท ปริะกอบในแต่่ละว�ริะ และม่ก�ริบันท้กก�ริปริะช๊มต่ลอดิ้จำนบันท้กปริะเดิ้็น 

 ซื้กัถื�มและขอ้คัิดิ้เห็นท่�ส์ ำ�คัญัไวอ้ย่�งถื่กต่อ้งและคัริบถืว้น เพ่�อใหผ้่ถ่้ือห๊น้และผ่ท่้�เก่�ยวขอ้งส์�ม�ริถืต่ริวจำส์อบไดิ้ ้ โดิ้ยส์�ม�ริถื 

 ดิ้�วนโ์หลดิ้ริ�ยง�นก�ริปริะชม๊ส์�มญัปริะจำำ�ป่ไดิ้ท่้�เว็บไซื้ต่ข์องบริษัิัทฯ 

• กำ�หนดิ้ใหม่้ก�ริลงมติ่แต่่ละริ�ยก�ริในกริณ่ท่�ว�ริะนั�นม่หล�ยริ�ยก�ริ และใหบ้นัทก้คัำ�ถื�มคัำ�ต่อบและผลก�ริลงคัะแนนในแต่่ละ 

 ว�ริะว่�ม่ผ่ถ่้ือห๊น้เห็นดิ้ว้ย ไม่เห็นดิ้ว้ย และงดิ้ออกเส์่ยงเป็นอย่�งไริ ริวมถื้งใหบ้นัท้กริ�ยช่�อกริริมก�ริและผ่เ้ข�้ริ่วมปริะช๊มและ 

 กริริมก�ริท่�ล�ปริะชม๊ดิ้ว้ย

• กำ�หนดิ้ใหก้ริริมก�ริและผ่บ้ริิห�ริริะดิ้ับส์่งท๊กคันของบริิษััทฯ เปิดิ้เผยขอ้ม่ลคัว�มส์ัมพันธิ์ทั�งท�งต่ริงและท�งออ้มกับผ่ถ่้ือห๊น้ 

 ริ�ยใหญ่ หริอ่บค๊ัคัลท่�ส์�มท่�ม่ธิ๊ริกริริมเก่�ยวโยงกบับริษัิัทฯ 

• กำ�หนดิ้ใหม่้บ๊คัคัลท่�เป็นอิส์ริะเป็นผ่ต้่ริวจำนับหริ่อต่ริวจำส์อบคัะแนนเส์่ยงในก�ริปริะช๊มผ่ถ่้ือห๊น้ และเปิดิ้เผยใหท่้�ปริะช๊มทริ�บ 

 พริอ้มบนัทก้ไวใ้นริ�ยง�นก�ริปริะชม๊

• ปริะธิ�นในท่�ปริะช๊มจำะจำดัิ้ส์ริริเวล�ใหเ้หม�ะส์มและส์่งเส์ริิมใหผ้่ถ่้ือห๊น้ม่โอก�ส์ในก�ริแส์ดิ้งคัว�มเห็นและต่ั�งคั ำ�ถื�มต่่อท่�ปริะช๊ม 

 ในเริ่�องท่�เก่�ยวขอ้งกบับริษัิัทฯ ไดิ้้

โดยในป่็ 2563 บริษััทได้จัดให้ม่การป็ระชุื่มผู้้้ถือืหุน้ 1 ค์รั�ง ได้แก่

ก�ริปริะชม๊ส์�มญัผ่ถ่้ือห๊น้ปริะจำำ�ป่ 2563 จำดัิ้ข้ �นเม่�อในวนัท่� 26 มิถืน๊�ยน 2563 เวล� 10.00 น. ณ หอ้งปริะชม๊ อ�คั�ริส์ินธิริท�วเวอริ ์3 

ชั�น 11 เลขท่� 132 ถืนนวิทย๊ แขวงล๊มพิน่ เขต่ปท๊มวัน กร๊ิงเทพมห�นคัริ โดิ้ยม่กริริมก�ริของบริิษััทเข�้ริ่วมปริะช๊ม 8 ท่�น และม่

กริริมก�ริล�ปริะช๊ม 1 ท่�น เน่�องจำ�กติ่ดิ้ภ�ริกิจำไดิ้แ้ก่ น�ยเดิ้ช นำ�ศิริิก๊ล ปริะธิ�นคัณะกริริมก�ริส์ริริห�และพิจำ�ริณ�คั่�ต่อบแทน   

โดิ้ยม่คัณะกริริมก�ริท่�เข�้ริ่วมปริะช๊มไดิ้แ้ก่ ปริะธิ�นกริริมก�ริบริิษััท ปริะธิ�นคัณะกริริมก�ริต่ริวจำส์อบ ปริะธิ�นคัณะกริริมก�ริ

บริิห�ริคัว�มเส์่�ยง ปริะธิ�นคัณะกริริมก�ริก�ริลงท๊น ปริะธิ�นคัณะกริริมก�ริดิ้�้นก�ริกำ�กบัดิ้แ่ลกิจำก�ริท่�ด่ิ้ ปริะธิ�นเจำ�้หน�้ท่�บริิห�ริ  

และฝ่่�ยจำดัิ้ก�ริของบริษัิัทไดิ้เ้ข�้ริว่มปริะชม๊อย่�งพริอ้มเพริ่ยงกนั ริวมทั�ง จำดัิ้ใหม่้ผ่ส้์งัเกต่ก�ริณ ์ ซื้้�งปริะกอบดิ้ว้ยผ่ส้์อบบญัช่จำ�กบริษัิัท 

ด่ิ้ลอยท ์ท่ช้ โธิมทัส์ ๊ไชยยศ ส์อบบญัช่ จำำ�กดัิ้ เข�้ริว่มปริะชม๊เพ่�อต่อบขอ้ซื้กัถื�ม

โดิ้ยม่ผ่ส้์อบบญัช่ภ�ยนอก  น�งส์�วพริปริะภ� ศกัดิ้ิ�ถื�วริเลิศ จำ�กบริษัิัท ด่ิ้ลอยท ์ท่ช้ โธิมทัส์ ๊ ไชยยศ ส์อบบญัช่ จำำ�กดัิ้ และท่�ปริก้ษั�

กฎหม�ยอิส์ริะภ�ยนอก น�งส์�วฐิต่ินนัท ์ ดิ้วงขวญั จำ�กบริษัิัท เจำท่ ล่เกิ �ล จำำ�กดัิ้ เข�้ริว่มปริะชม๊ ในฐ�นะผ่ส้์งัเกต่ก�ริณใ์นก�ริปริะชม๊

และเป็นส์กัข่พย�นก�รินับคัะแนนในท่�ปริะช๊ม นอกจำ�กน่�เพ่�อใหเ้ป็นไปต่�มก�ริกำ�กับดิ้่แลกิจำก�ริท่�ด่ิ้ บริิษััทฯ จำ้งไดิ้ข้ออ�ส์�ส์มัคัริ 

จำ�กผ่ถ่้ือห๊น้ริ�ยย่อยเพ่�อเป็นต่วัแทนอิส์ริะ และเป็นคันกล�งในก�ริต่ริวจำส์อบก�รินบัคัะแนนเส์่ยง โดิ้ยม่อ�ส์�ส์มคััริจำ�กต่วัแทนผ่ถ่้ือห๊น้

ริ�ยย่อย น�ยจำกัริ� ส์อ�ดิ้เท่ยม เข�้ริว่มส์งัเกต่ก�ริณก์�ริต่ริวจำส์อบก�รินบัคัะแนนเส์่ยงในคัริั�งน่ �ดิ้ว้ย

ในวนัปริะช๊มส์�มญัผ่ถ่้ือห๊น้ปริะจำำ�ป่ ก่อนเริิ�มก�ริปริะช๊มเลข�น๊ก�ริบริิษััทไดิ้ช่้ �แจำงใหผ้่ถ่้ือห๊น้ไดิ้ท้ริ�บถื้งวิธ่ิลงคัะแนนเส์่ยงและส์ิทธิิ 

ของผ่ถ่้ือห๊น้ไวอ้ย่�งชดัิ้เจำน โดิ้ยก�ริปริะชม๊ดิ้ำ�เนินก�ริไปต่�มลำ�ดิ้บัริะเบ่ยบว�ริะก�ริปริะชม๊ท่�กำ�หนดิ้ไวใ้นหนงัส์่อเชิญปริะชม๊ ริะหว่�ง

ก�ริปริะชม๊ปริะธิ�นในท่�ปริะชม๊ไดิ้เ้ปิดิ้โอก�ส์ใหผ้่ถ่้ือห๊น้ม่ส์ิทธิิอย่�งเท�่เท่ยมกนัในก�ริส์อบถื�มและต่ริวจำส์อบก�ริดิ้ำ�เนินง�นของบริษัิัท

อย่�งชดัิ้เจำน แส์ดิ้งคัว�มคิัดิ้เห็น ต่ลอดิ้จำนขอ้เส์นอแนะต่�่งๆ ก่อนก�ริออกเส์่ยงเพ่�อลงมต่ิในแต่ล่ะริะเบ่ยบว�ริะก�ริปริะชม๊

ภ�ยหลงัจำ�กเส์ริ็จำส์ิ �นก�ริปริะชม๊ ส์�ยเลข�นก๊�ริบริิษััทและกฎหม�ยไดิ้จ้ำดัิ้ทำ�ริ�ยง�นก�ริปริะชม๊ โดิ้ยบนัท้กส์�ริะส์ำ�คัญัอย่�งชดัิ้เจำน

เก่�ยวกับริ�ยช่�อกริริมก�ริท่�เข�้ริ่วมปริะช๊ม ริวมถื้งปริะเดิ้็นซื้กัถื�มต่่�งๆ และขอ้คัิดิ้เห็นโดิ้ยส์ร๊ิป ทั�งน่ � มต่ิท่�ปริะช๊มไดิ้บ้นัท้กคัะแนน 

แยกเป็นคัะแนนท่�เห็นดิ้ว้ย ไม่เห็นดิ้ว้ย งดิ้ออกเส์่ยง หริ่อบตั่ริเส์่ย และจำดัิ้เก็บริ�ยง�นก�ริปริะช๊ม พริอ้มทั�ง ไดิ้น้ ำ�ริ�ยง�นก�ริปริะช๊ม 

ดิ้งักล�่วเผยแพริผ่่�นเว็บไซื้ต่ข์องบริษัิัท www.cgholdings.co.th เพ่�อใหท้ก๊ฝ่่�ยส์�ม�ริถืต่ริวจำส์อบไดิ้้
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2. ก�ริปฏิิบัตำิตำ่อผู้้�ถืือห๊�นอย์่�งเท่�เทีย์มกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

• การจัดการป็ระชุื่มผู้้้ถือืหุน้ท่�สุนับสุนุนให้ม่การป็ฏิิบัติติิ่อผู้้้ถือืหุน้ทุกรายเทา่เทย่มกัน ดังน่�

 - บริษัิัทฯ จำะจำดัิ้ส์่งหนงัส์่อเชิญปริะชม๊ใหแ้ก่ผ่ถ่้ือห๊น้ล่วงหน�้ไม่นอ้ยกว่� 14 วนัก่อนวนัปริะชม๊ผ่ถ่้ือห๊น้ และบริษัิัทฯ จำะเผยแพริ ่

  ขอ้มล่เก่�ยวกบัวนั เวล� ส์ถื�นท่� และว�ริะก�ริปริะช๊มไวใ้นเว็บไซื้ต่ข์องบริิษััทฯ ก่อนท่�บริิษััทฯ จำะจำดัิ้ส์่งเอกส์�ริใหแ้ก่ผ่ถ่้ือห๊น้ 

   เพ่�อใหผ้่ถ่้ือห๊น้ไดิ้ม่้เวล�ศก้ษั�ขอ้มล่อย่�งเพ่ยงพอและเปิดิ้โอก�ส์ใหผ้่ถ่้ือห๊น้ส์่งคัำ�ถื�มล่วงหน�้ก่อนวนัปริะชม๊ไดิ้ ้ ทั�งน่ �หนงัส์่อ 

  เชิญปริะชม๊ผ่ถ่้ือห๊น้จำะถืก่จำดัิ้ทำ�ทั�งภ�ษั�ไทยและภ�ษั�องักฤษั

 - คัณะกริริมก�ริบริษัิัท เปิดิ้โอก�ส์ใหผ้่ถ่้ือห๊น้ส์�ม�ริถืส์ง่คัำ�ถื�มเป็นก�ริลว่งหน�้ 7 วนัข้ �นไปก่อนวนัปริะชม๊ผ่ถ่้ือห๊น้

 - บริษัิัทฯ จำะจำดัิ้ใหม่้ก�ริปริะก�ศลงหนงัส์่อพิมพร์ิ�ยวนัต่ิดิ้ต่อ่กนัไม่นอ้ยกว�่ 3 วนั ก่อนวนัปริะชม๊ผ่ถ่้ือห๊น้

 - บริิษััทฯ จำะจำัดิ้ปริะช๊มผ่ถ่้ือห๊น้ต่�ม วัน เวล� และส์ถื�นท่� ท่�ผ่ถ่้ือห๊น้ส์�ม�ริถืจำะเข�้ริ่วมปริะช๊มไดิ้ส้์ะดิ้วก ต่�มท่�ไดิ้แ้จำง้ต่่อ 

  ผ่ถ่้ือห๊น้ไว ้โดิ้ยไม่ม่ก�ริเปล่�ยนแปลงส์ถื�นท่�ปริะชม๊อย่�งกะทนัหนัจำนทำ�ใหผ้่ถ่้ือห๊น้ไม่ส์�ม�ริถืเข�้ริว่มปริะชม๊ไดิ้้

 - คัณะกริริมก�ริบริษัิัทเปิดิ้โอก�ส์ใหผ้่ถ่้ือห๊น้ใชห้นงัส์่อมอบฉนัทะร่ิปแบบท่�ผ่ถ่้ือห๊น้ส์�ม�ริถืกำ�หนดิ้ทิศท�งก�ริลงคัะแนนเส์่ยงไดิ้ ้ 

  และไดิ้เ้ส์นอช่�อกริริมก�ริอิส์ริะ 3 คัน เป็นท�งเล่อกในก�ริมอบฉนัทะของผ่ถ่้ือห๊น้

 - ปริะธิ�นในท่�ปริะชม๊จำะแจำง้กฎเกณฑิท่์�ใชใ้นก�ริปริะชม๊ ขั�นต่อนก�ริออกเส์่ยงลงมต่ิและจำำ�นวนก�ริถ่ือห๊น้ของผ่เ้ข�้ริว่มปริะชม๊  

  ใหผ้่ถ่้ือห๊น้ทริ�บในท่�ปริะชม๊ผ่ถ่้ือห๊น้

 - ผ่ถ่้ือห๊น้ท่�เป็นผ่บ้ริหิ�ริของบริษัิัทฯ ไม่ม่ก�ริเพิ�มว�ริะก�ริปริะชม๊ท่�ไม่ไดิ้แ้จำง้เป็นก�ริลว่งหน�้

 - ห๊น้แต่่ละห๊น้ม่ส์ิทธิิและเส์่ยงเท่�กัน ทั�งน่ � ผ่ถ่้ือห๊น้ม่ส์ิทธิิออกเส์่ยงลงคัะแนนต่�มจำำ�นวนห๊น้ท่�ต่นม่และม่คัว�มเท่�เท่ยมกัน 

  ในขอ้มล่ข่�วส์�ริของบริษัิัทฯ 

 - ปริะธิ�นในท่�ปริะชม๊จำะเริิ�มก�ริปริะชม๊ต่�มลำ�ดิ้บัว�ริะท่�กำ�หนดิ้ไวใ้นหนงัส์่อเชิญปริะชม๊

 - ปริะธิ�นในท่�ปริะชม๊จำะเปิดิ้โอก�ส์ใหผ้่ถ่้ือห๊น้ซื้กัถื�มขอ้มล่ไดิ้อ้ย่�งเต่็มท่�

 - ในก�ริปริะช๊มผ่ถ่้ือห๊น้ ผ่ถ่้ือห๊น้ท๊กริ�ย ทั�งผ่ถ่้ือห๊น้ท่�เป็นผ่บ้ริิห�ริ ผ่ถ่้ือห๊น้ท่�ไม่เป็นผ่บ้ริิห�ริ และผ่ถ่้ือห๊น้ต่่�งช�ต่ิ จำะไดิ้ร้ิบั 

  ก�ริปฏิบตั่ิท่�เท่�เท่ยมกนัและเป็นธิริริม

 - ผ่ถ่้ือห๊น้ท๊กริ�ยท่�เข�้ริ่วมปริะช๊มส์�ม�ริถืใชส้์ิทธิิในก�ริลงคัะแนนเส์่ยงไดิ้ท้๊กกริณ่ ไดิ้แ้ก่ ส์ิทธิิเห็นดิ้ว้ย ส์ิทธิิไม่เห็นดิ้ว้ย และ 

  ส์ิทธิิงดิ้ออกเส์่ยง

7.2 นโย์บ�ย์ก�ริป้องกันไม่ให�กริริมก�ริแลัะผู้้�บริิห�ริใช�ตำำ�แหน่งหน��ที�เพ่�อปริะโย์ชน์แก่ตำนในท�งที�มิชอบ

• กำ�หนดิ้ใหก้ริริมก�ริและผ่บ้ริหิ�ริของบริษัิัทฯ  ริ�ยง�นก�ริเปล่�ยนแปลงก�ริถ่ือคัริองหลกัทริพัยต์่อ่ส์ ำ�นกัง�นคัณะกริริมก�ริกำ�กบั 

 หลกัทริพัยแ์ละต่ล�ดิ้หลกัทริพัยต์่�มม�ต่ริ� 59 แห่งพริะริ�ชบญัญตั่ิหลกัทริพัยแ์ละต่ล�ดิ้หลกัทริพัย ์พ.ศ. 2535 

• ห�้มไม่ใหก้ริริมก�ริ ผ่บ้ริิห�ริ และพนักง�นของบริิษััทฯ ท่�เก่�ยวขอ้งกับขอ้มล่ภ�ยในไปเปิดิ้เผยขอ้มล่ภ�ยในแก่บ๊คัคัลภ�ยนอก 

 หริอ่บค๊ัคัลท่�ไม่ม่หน�้ท่�เก่�ยวขอ้ง

• ห�้มคัณะกริริมก�ริบริษัิัท ผ่บ้ริหิ�ริ และพนกัง�นในหนว่ยง�นท่�เก่�ยวขอ้งกบัขอ้มล่ (ริวมทั�งคั่ส่์มริส์ และบต๊่ริท่�ยงัไมบ่ริริลนิ๊ต่ภิ�วะของ 

 บค๊ัคัลดิ้งักล�่ว) ทำ�ก�ริซ่ื้ �อข�ยหลกัทริพัยข์องบริษัิัท ภ�ยใน 14 วนั ก่อนม่ก�ริเปิดิ้เผยงบก�ริเงินริ�ยไต่ริม�ส์ และงบก�ริเงินปริะจำำ�ป่ 

• บริิษััทฯ ไดิ้อ้อกปริะก�ศเก่�ยวกับจำริริย�บริริณของผ่บ้ริิห�ริและพนกัง�นเป็นล�ยลกัษัณอ์กัษัริ ริวมทั�งกำ�หนดิ้บทลงโทษั ห�กม่ 

 ก�ริฝ่่�ฝ่่นไวด้ิ้ว้ย

ทั�งน่ � คัณะกริริมก�ริบริิษััท ไดิ้ก้ำ�หนดิ้คั่่ม่อจำริริย�บริริณท�งธิ๊ริกิจำ และนโยบ�ยก�ริกำ�กบัดิ้แ่ลก�ริใชข้อ้มล่ภ�ยใน เพ่�อกำ�กบัดิ้แ่ลก�ริ

ใชข้อ้มล่ภ�ยในอย่�งม่ปริะส์ิทธิิภ�พ และปอ้งกนัมิใหม่้ก�ริใชข้อ้มล่ภ�ยในแส์วงห�ผลปริะโยชนเ์พ่�อต่นเองหริ่อเอ่ �อปริะโยชนแ์ก่บค๊ัคัล

อ่�นในท�งมิชอบ

7.3 นโย์บ�ย์คัว�มขัดแย์�งท�งผู้ลัปริะโย์ชน์

บริิษััทฯ ถ่ือเป็นนโยบ�ยส์ำ�คัญัท่�จำะไม่ใหก้ริริมก�ริ ผ่บ้ริิห�ริ และพนักง�นของบริิษััทฯ แส์วงห�ผลปริะโยชนส์์่วนต่น จำ้งห�้มไม่ให้

กริริมก�ริปริะกอบธิ๊ริกิจำท่�แข่งขนักบับริษัิัทฯ หล่กเล่�ยงก�ริทำ�ริ�ยก�ริท่�เก่�ยวโยงกบัต่นเองท่�อ�จำก่อใหเ้กิดิ้คัว�มขดัิ้แยง้ท�งผลปริะโยชน์

กบับริษัิัทฯ ในกริณ่ท่�จำ ำ�เป็นต่อ้งทำ�ริ�ยก�ริเช่นนั�น คัณะกริริมก�ริบริษัิัทจำะดิ้แ่ลใหก้�ริทำ�ริ�ยก�รินั�นม่คัว�มโปริง่ใส์ เท่�ยงธิริริม เส์ม่อน

กบัก�ริทำ�ริ�ยก�ริกบับค๊ัคัลภ�ยนอก ทั�งน่ � กริริมก�ริ ผ่บ้ริหิ�ริ หริอ่พนกัง�นท่�ม่ส์ว่นไดิ้เ้ส์่ยในริ�ยก�รินั�นจำะต่อ้งริ�ยง�นก�ริม่ส์ว่นไดิ้เ้ส์่ย 

อย่�งนอ้ยก่อนก�ริพิจำ�ริณ�ว�ริะนั�น และบันท้กไวใ้นริ�ยง�นก�ริปริะช๊ม ริวมทั�งจำะต่อ้งไม่ม่ส์่วนในก�ริพิจำ�ริณ�อน๊มัต่ิริ�ยก�ริ 
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ดิ้งักล�่ว ทั�งน่ � เป็นไปต่�มคั่ม่่อจำริริย�บริริณท�งธิร๊ิกิจำต่�มมต่ิท่�ปริะชม๊คัณะกริริมก�ริคัริั�งท่� 1/2557 ในกริณ่ท่�เข�้ข�่ยริ�ยก�ริท่�เก่�ยวโยงกนั  

ภ�ยใต่ป้ริะก�ศของส์ำ�นกัง�น ก.ล.ต่. หริอ่ต่ล�ดิ้หลกัทริพัยแ์ห่งปริะเทศไทย คัณะกริริมก�ริบริษัิัทจำะดิ้แ่ลใหม่้ก�ริปฏิบตั่ิต่�มหลกัเกณฑิ ์

วิธ่ิก�ริ และก�ริเปิดิ้เผยขอ้มล่ริ�ยก�ริเก่�ยวโยงกนัของบริษัิัทฯ จำดิ้ทะเบ่ยนอย่�งเคัริง่คัริดัิ้ 

7.4 นโย์บ�ย์ริ�ย์ก�ริริะหว่�งกันของบริิษััทฯ แลัะบริิษััทย่์อย์กับบ๊คัคัลัที�อ�จำมีคัว�มขัดแย์�งท�งผู้ลัปริะโย์ชน์ปริะกอบด�วย์ 2 ส่วนคืัอ
ม�ตำริก�ริคัวบคั๊มก�ริทำ�ริ�ย์ก�ริริะหว่�งกัน

บริิษััทฯ ต่ริะหนักถื้งคัว�มโปริ่งใส์ในก�ริทำ�ริ�ยก�ริริะหว่�งกันของบริิษััทฯ และบริิษััทย่อย จำ้งไดิ้ก้ำ�หนดิ้ม�ต่ริก�ริคัวบคั๊มก�ริ 

ทำ�ริ�ยก�ริริะหว่�งกนัของบริษัิัทฯ  และบริษัิัทย่อยกบับค๊ัคัลท่�อ�จำม่คัว�มขดัิ้แยง้ท�งผลปริะโยชน ์ ม่ส์ว่นไดิ้เ้ส์่ยหริอ่อ�จำม่คัว�มขดัิ้แยง้ 

ท�งผลปริะโยชนใ์นอน�คัต่ต่�มปริะก�ศของคัณะกริริมก�ริ ก.ล.ต่. หริอ่ต่ล�ดิ้หลกัทริพัยฯ์ โดิ้ยคัณะกริริมก�ริต่ริวจำส์อบจำะเป็นผ่ใ้ห ้

คัว�มเห็นเก่�ยวกับคัว�มจำำ�เป็นในก�ริเข�้ทำ�ริ�ยก�ริ และคัว�มเหม�ะส์มท�งดิ้�้นริ�คั�ของริ�ยก�ริ และพิจำ�ริณ�จำ�กเง่�อนไขต่่�งๆ  

ใหเ้ป็นไปต่�มลกัษัณะก�ริดิ้ำ�เนินก�ริคั�้ปกติ่ในต่ล�ดิ้และม่ก�ริเปริย่บเท่ยบริ�คั�ท่�เกิดิ้ข้ �นกบับค๊ัคัลภ�ยนอก

ในกริณ่ท่�ม่ก�ริทำ�ริ�ยก�ริท่�เก่�ยวโยงกนัท่�เข�้ข่�ยจำะต่อ้งขออนม๊ตั่ิจำ�กผ่ถ่้ือห๊น้ต่�มขอ้กำ�หนดิ้ของต่ล�ดิ้หลกัทริพัยฯ์ ก่อนก�ริทำ�ริ�ยก�ริ 

บริษัิัทฯ จำะม่ก�ริเปิดิ้เผยริ�ยละเอ่ยดิ้และเหต่ผ๊ลของก�ริทำ�ริ�ยก�ริใหผ้่ถ่้ือห๊น้ทริ�บก่อนท่�จำะทำ�ริ�ยก�ริ 

ในกริณ่ท่�คัณะกริริมก�ริต่ริวจำส์อบไมม่่คัว�มชำ�น�ญในก�ริพิจำ�ริณ�ริ�ยก�ริริะหว�่งกนัท่�เกิดิ้ข้ �น บริษัิัทฯ จำะจำดัิ้ใหม่้ผ่เ้ช่�ยวช�ญอิส์ริะหริอ่ 

ผ่ส้์อบบญัช่ของบริิษััทฯ เป็นผ่ใ้หค้ัว�มเห็นเก่�ยวกับริ�ยก�ริริะหว่�งกันดิ้งักล่�ว เพ่�อนำ�ไปปริะกอบก�ริใหค้ัว�มเห็นของคัณะกริริม 

ก�ริต่ริวจำส์อบ และ/หริ่อปริะกอบก�ริต่ดัิ้ส์ินใจำของคัณะกริริมก�ริบริิษััท และ/หริ่อผ่ถ่้ือห๊น้ ต่�มแต่่กริณ่ ซื้้�งผ่ท่้�อ�จำม่คัว�มขดัิ้แยง้ท�ง 

ผลปริะโยชนห์ริอ่ม่ส์ว่นไดิ้เ้ส์่ยในก�ริทำ�ริ�ยก�ริริะหว�่งกนัจำะไม่ม่ส์ิทธิิออกเส์่ยงในก�ริอนม๊ตั่ิก�ริทำ�ริ�ยก�ริริะหว�่งกนัดิ้งักล�่ว

นอกจำ�กนั�น ในก�ริทำ�ริ�ยก�ริท่�เก่�ยวโยงกนัและริ�ยก�ริอ่�นๆ ท่�เก่�ยวขอ้ง บริษัิัทฯ จำะดิ้ำ�เนินก�ริเปิดิ้เผยขอ้มล่และปฏิบตั่ิต่�มขอ้กำ�หนดิ้ 

ของคัณะกริริมก�ริ ก.ล.ต่. และต่ล�ดิ้หลักทริพัยฯ์ ต่ลอดิ้จำนริวมถื้งม�ต่ริฐ�นบัญช่ท่�กำ�หนดิ้โดิ้ยส์ม�คัมนักบัญช่และผ่ส้์อบบัญช่ 

ริบัอนญ๊�ต่แห่งปริะเทศไทย

7.5 นโย์บ�ย์หริือแนวโน�มก�ริทำ�ริ�ย์ก�ริริะหว่�งกันในอน�คัตำ

บริิษััทฯ และบริิษััทย่อยในริะดิ้บัเด่ิ้ยวกนัอ�จำม่ก�ริเข�้ทำ�ริ�ยก�ริริะหว่�งกนักบับค๊ัคัลท่�อ�จำม่คัว�มขดัิ้แยง้ท�งผลปริะโยชนใ์นอน�คัต่ 

โดิ้ยห�กเป็นริ�ยก�ริธิ๊ริกิจำปกต่ิและริ�ยก�ริส์นบัส์น๊นธิ๊ริกิจำปกต่ิซื้้�งม่เง่�อนไขท�งก�ริคั�้ โดิ้ยทั�วไปกับบ๊คัคัลท่�อ�จำม่คัว�มขดัิ้แยง้ท�ง 

ผลปริะโยชน ์ บริิษััทฯ ไดิ้ก้ำ�หนดิ้นโยบ�ยในก�ริทำ�ริ�ยก�ริริะหว่�งกันใหม่้เง่�อนไขต่่�งๆ เป็นไปต่�มลกัษัณะก�ริดิ้ำ�เนินก�ริคั�้ปกต่ิ 

ในริ�คั�ต่ล�ดิ้ ซื้้�งส์�ม�ริถืเปริย่บเท่ยบไดิ้ก้บัริ�คั�ท่�เกิดิ้ข้ �นกบับค๊ัคัลภ�ยนอกซื้้�งเป็นไปต่�มหลกัก�ริท่�คัณะกริริมก�ริบริษัิัท อนม๊ตั่ไิวต้่�มมติ่ 

ท่�ปริะช๊มคัณะกริริมก�ริคัริั�งท่� 1/2557 แลว้ และต่�มท่�กำ�หนดิ้ไวใ้นพริะริ�ชบัญญัต่ิหลกัทริพัยแ์ละต่ล�ดิ้หลกัทริพัยแ์ละใหป้ฏิบัต่ิ 

ต่�มส์ญัญ�ท่�ต่กลงริ่วมกันอย่�งเคัริ่งคัริดัิ้ พริอ้มทั�งกำ�หนดิ้ริ�คั�และเง่�อนไขริ�ยก�ริต่่�งๆ ใหช้ัดิ้เจำนเป็นธิริริมและไม่ก่อใหเ้กิดิ้ก�ริ 

ถ่ื�ยเทผลปริะโยชน์

ทั�งน่ � เน่�องจำ�กม่บ๊คัคัลท่�เข�้ข่�ยบ๊คัคัลท่�อ�จำม่คัว�มขัดิ้แยง้ท�งผลปริะโยชนเ์พิ�มข้ �น ทำ�ใหป้ริิม�ณก�ริเข�้ทำ�ริ�ยก�ริริะหว่�งกันท่� 

อ�จำเกิดิ้ข้ �นในอน�คัต่ของบริษัิัทฯ และของบริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ อ�จำจำะเพิ�มข้ �นภ�ยหลงัจำ�กก�ริปริบัโคัริงส์ริ�้งแลว้เส์ริจ็ำ โดิ้ยริ�ยก�ริริะหว�่ง

กนัส์ว่นใหญ่จำะเป็นธิ๊ริกริริมท่�เก่�ยวขอ้งกบัก�ริซ่ื้ �อข�ยหลกัทริพัย ์

อย่�งไริก็ต่�ม ในกริณ่ท่�ม่ก�ริเข�้ทำ�ริ�ยก�ริใหม่หริ่อม่ก�ริเปล่�ยนแปลงของริ�คั�และเง่�อนไขท่�แต่กต่่�งจำ�กเดิ้ิมส์�ยกำ�กับดิ้่แลและ

ต่ริวจำส์อบกิจำก�ริภ�ยในจำะทำ�หน�้ท่�ต่ริวจำส์อบขอ้มล่และจำดัิ้ทำ�ริ�ยง�น เพ่�อใหค้ัณะกริริมก�ริต่ริวจำส์อบพิจำ�ริณ�และใหค้ัว�มเห็นถื้ง

คัว�มเหม�ะส์มของริ�คั�และคัว�มส์มเหต่ส๊์มผลของก�ริทำ�ริ�ยก�ริดิ้งักล�่วทก๊ๆ ไต่ริม�ส์ ส์ำ�หริบัในกริณ่ริ�ยก�ริธิ๊ริกิจำปกต่ิและริ�ยก�ริ

ส์นบัส์นน๊ธิร๊ิกิจำปกต่แิละริ�ยก�ริริะหว�่งกนัอ่�นๆ บริษัิัทฯ จำะดิ้ำ�เนินก�ริต่�มม�ต่ริก�ริคัวบคัม๊ก�ริทำ�ริ�ยก�ริริะหว�่งกนัต่�มท่�ริะบไ๊วข้�้งต่น้

ทั�งน่ � ภ�ยหลังจำ�กบริิษััทหลักทริัพยฯ์ ถื่กเพิกถือนออกจำ�กก�ริเป็นบริิษััทจำดิ้ทะเบ่ยนในต่ล�ดิ้หลักทริัพยฯ์ แลว้ คัณะกริริมก�ริ 

ของบริษัิัทฯ และบริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ จำะดิ้แ่ลใหม่้ก�ริปฏิบตั่ิต่�มหลกัเกณฑิ ์วิธ่ิก�ริ และก�ริเปิดิ้เผยขอ้มล่ริ�ยก�ริเก่�ยวโยงกนัของบริษัิัท

จำดิ้ทะเบ่ยนโดิ้ยอนโ๊ลม และใหเ้ป็นไปต่�มขอ้บงัคับัของบริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ ท่�ไดิ้แ้กไ้ขใหส้์อดิ้คัลอ้งกบันโยบ�ยดิ้งักล�่ว เพ่�อใหบ้ริษัิัทหลกั

ทริพัยฯ์ ไดิ้ป้ฏิบตั่ิต่�มอย่�งเคัริง่คัริดัิ้ต่อ่ไป

69บริิษััท คัันทริ่� กริ๊�ป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กัดิ้ (มห�ชน)



7.6 ก�ริคัำ�นึงถืึงบทบ�ทของผู้้�มีส่วนได�เสีย์ (ROLES OF STAKEHOLDERS)

คัณะกริริมก�ริบริิษััทม่นโยบ�ยท่�จำะดิ้แ่ลและริกัษั�ส์ิทธิิต่�มท่�กฎหม�ยกำ�หนดิ้ของผ่ม่้ส์่วนไดิ้เ้ส์่ยทก๊กล๊่ม ซื้้�งปริะกอบดิ้ว้ยกล๊่มลก่คั�้  

ผ่ถ่้ือห๊น้ ผ่ล้งทน๊ เจำ�้หน่ � คั่ค่ั�้ ผ่ส้์อบบญัช่อิส์ริะ ผ่บ้ริหิ�ริ พนกัง�นภ�คัริฐั ส์งัคัม และหน่วยง�นอ่�นๆ ท่�เก่�ยวขอ้ง เพ่�อใหผ้่ม่้ส์ว่นไดิ้เ้ส์่ย

มั�นใจำว่�ส์ิทธิิดิ้งักล�่วจำะไดิ้ร้ิบัก�ริคั๊ม้คัริองและปฏิบตั่ิดิ้ว้ยคัว�มเท่�เท่ยมกนั ดิ้งัน่ �

• นโย์บ�ย์ก�ริด้แลัเริื�องคัว�มปลัอดภััย์แลัะส๊ขอน�มัย์ในสถื�นที�ทำ�ง�น

บริิษััทฯ ดิ้ำ�เนินก�ริปริบัปร๊ิงส์ภ�พแวดิ้ลอ้มโดิ้ยก�ริปริบัพ่ �นท่�ก�ริทำ�ง�นใหม่้คัว�มเหม�ะส์ม ไม่ม่คัว�มแออดัิ้ในส์ถื�นท่�ท ำ�ง�นเพ่�อให้

พนกัง�นม่คัณ๊ภ�พช่วิต่ท่�ด่ิ้และเพ่�อใหพ้นกัง�นส์ริ�้งส์ริริคัผ์ลง�นท่�ด่ิ้เลิศ และพฒัน�คัว�มส์�ม�ริถืของต่นเองอย่่เส์มอ โดิ้ยในป่ 2563  

ไม่ม่อบ๊ตั่ิเหต่เ๊กิดิ้ข้ �นในท่�ท ำ�ง�น จำ้งไม่ม่อตั่ริ�ก�ริหยด๊ิ้ง�นเฉล่�ยท่�เกิดิ้จำ�กอบ๊ตั่ิเหต่ใ๊นท่�ท ำ�ง�น และไม่ม่ก�ริเจ็ำบป่วยจำ�กก�ริทำ�ง�นใน

ท่�ท ำ�ง�น

• นโย์บ�ย์ก�ริด้แลัเริื�องคั่�ตำอบแทนแลัะสวัสดิก�ริของพนักง�น

บริษัิัทฯ ม่นโยบ�ยดิ้แ่ลเริ่�องคั�่ต่อบแทนโดิ้ยนำ�ริะบบ KPI ม�ใชใ้นก�ริพิจำ�ริณ�คั�่ต่อบแทนต่�มผลก�ริปฏิบตั่ิง�นของพนกัง�นทก๊คัน

อย่�งเท่�เท่ยม เป็นธิริริม และม่คัณะกริริมก�ริส์ริริห�และพิจำ�ริณ�คั�่ต่อบแทน เพ่�อพิจำ�ริณ�ผลต่อบแทนท่�เหม�ะส์ม 

• ก�ริจำัดตำั�งกองท๊นสำ�ริองเลัี�ย์งชีพพนักง�น

กองท๊นส์ำ�ริองเล่ �ยงช่พ ค่ัอ กองท๊นท่�น�ยจำ�้งและล่กจำ�้งริ่วมกันจำัดิ้ต่ั�งข้ �น เงินของกองท๊นม�จำ�กเงินท่�ล่กจำ�้งจำ่�ยส์่วนหน้�งเริ่ยกว่� 

“เงินส์ะส์ม”และน�ยจำ�้งจำ่�ยเงินเข�้อ่กส์ว่นหน้�งเริย่กว่� “เงินส์มทบ” นั�นค่ัอนอกจำ�กลก่จำ�้งจำะออมแลว้ น�ยจำ�้งยงัช่วยลก่จำ�้งออมอ่ก

ท�งหน้�งดิ้ว้ย จำ้งอ�จำกล�่วไดิ้ว้่�ก�ริจำดัิ้ต่ั�งกองทน๊ส์ำ�ริองเล่ �ยงช่พเป็นร่ิปแบบหน้�งของก�ริใหส้์วสั์ดิ้ิก�ริแก่ลก่จำ�้งจำง้ช่วยส์ริ�้งแริงจำง่ใจำให้

ลก่จำ�้งทำ�ง�นใหก้บัน�ยจำ�้งเป็นเวล�น�น โดิ้ยบริษัิัทฯ ไดิ้จ้ำดัิ้ต่ั�งกองทน๊ส์ำ�ริองเล่ �ยงช่พเพ่�อพนกัง�นบริษัิัท คันัทริ่� กร๊ิ�ป โฮลดิ้ิ �งส์ ์ จำำ�กดัิ้ 

(มห�ชน) กบักองทน๊ส์ำ�ริองเล่ �ยงช่พ เอ็มเอฟซ่ื้ ม�ส์เต่อริฟั์นดิ้ ์ซื้้�งจำดิ้ทะเบ่ยนแลว้ โดิ้ยบริษัิัทหลกัทริพัยจ์ำดัิ้ก�ริกองทน๊ เอ็ม เอฟ ซ่ื้ จำำ�กดัิ้ 

(มห�ชน) เม่�อวนัท่� 16 มิถืน๊�ยน 2557 

• นโย์บ�ย์พัฒิน�บ๊คัลั�กริของบริิษััทฯ

บริิษััทฯ ม่คัณะกริริมก�ริส์ริริห�และพิจำ�ริณ�คั่�ต่อบแทนเพ่�อคัดัิ้เล่อกบ๊คัล�กริ ม่ก�ริฝ้่กอบริมภ�ยในและส์่งบ๊คัล�กริของบริิษััทฯ  

ไปอบริมภ�ยนอก เพ่�อพฒัน�คัว�มส์�ม�ริถืในก�ริทำ�ง�น  ริวมทั�งส์ง่เส์ริมิใหพ้นกัง�นม่คัณ๊ธิริริมและจำริยิธิริริมในก�ริปฏิบตั่ิง�นอย่�ง

ซ่ื้�อส์ตั่ยส์์จ๊ำริติ่ และจำะต่อ้งเก็บริกัษั�ขอ้มล่ของบริษัิัทฯ และของลก่คั�้ไวเ้ป็นคัว�มลบั

ในป่็ 2563 บริษััทฯ ไดจ้ดัการอบรมทั�งภายในบริษััทฯ และจดัใหพ้ื่นักงานเข้ารับการอบรมกบัผู้้้จดัฝ่กอบรมภายนอกดงัติอ่ไป็น่�

• ก�ริฝ้่กอบริมของกริริมก�ริ

 - ไม่ม่

• ก�ริปฐมนิเทศแก่กริริมก�ริเข�้ใหม ่

 - ก�ริปฐมนิเทศแก่กริริมก�ริเข�้ใหม่ จำ ำ�นวน 1 คัริั�ง

• ก�ริฝ้่กอบริมของพนกัง�น 

 - หลกัส์ต่่ริก�ริใชท้ริพัย�กริอย่�งม่คัณ๊คั�่

  เพ่�อเป็นก�ริกริะต่๊น้ใหเ้กิดิ้จิำต่ส์ำ�น้กในก�ริริบัผิดิ้ชอบ คัว�มร่ิค้ัว�มเข�้ใจำในก�ริทำ�เพ่�อส์งัคัมและริกัษั�ส์ิ�งแวดิ้ลอ้ม ส์�ม�ริถืใช ้

  ทริพัย�กริไดิ้อ้ย่�งม่คัณ๊คั�่ส์�ม�ริถืนำ�คัว�มร่ิท่้�ไดิ้ไ้ปปริะยก๊ต่ใ์ชใ้นก�ริทำ�ง�นใหก้บัองคัก์ริไดิ้อ้ย่�งม่ปริะส์ิทธิิภ�พ อ่กทั�งยงัเป็น 

  ก�ริริณริงคัเ์พ่�อช่วยกนัปริะหยดัิ้คั�่ใชจ้ำ่�ยต่�่ง ๆ ซื้้�งจำะเป็นอ่กวิธ่ิก�ริหน้�งท่�จำะส์�ม�ริถืช่วยคัวบคัม๊และลดิ้ต่น้ทน๊ท่�เกิดิ้ข้ �นน่ �ไดิ้้

 - เข�้ริว่มริบัฟัง Road to Join CAC คัริั�งท่� 3/2563 

  เพ่�อเข�้ใจำถื้งผลกริะทบต่อ่ก�ริทำ�ธิ๊ริกิจำ เพ่�อใหบ้ริษัิัทม่กลไกก�ริปอ้งกนัก�ริทจ๊ำริติ่ท่�เหม�ะส์ม  

• ก�ริจำดัิ้ส์ง่พนกัง�นเข�้ริบัก�ริฝ้่กอบริมกบัผ่จ้ำดัิ้ฝ้่กอบริมภ�ยนอก จำำ�นวน 3 คัริั�ง

70 รายงานประจำำาปี 2563



นอกจำ�กน่� บริิษััทฯ ไดิ้จ้ำดัิ้ใหม่้หลกัเกณฑิแ์ละวิธ่ิก�ริแต่่งต่ั�ง โยกย�้ย หริ่อเล่�อนต่ำ�แหน่งพนกัง�นดิ้ว้ยคัว�มส์จ๊ำริิต่และเป็นธิริริม โดิ้ย

พิจำ�ริณ�จำ�กคัว�มร่ิ ้คัว�มส์�ม�ริถื คัว�มเหม�ะส์ม และผลปริะกอบก�ริของบริษัิัทฯ เพ่�อเป็นแริงจำง่ใจำใหพ้นกัง�นทำ�ใหม่้ปริะส์ิทธิิภ�พ

เพิ�มม�กยิ�งข้ �น โดิ้ยจำะคัำ�นวณผลก�ริปฏิบัต่ิง�นของพนักง�น แต่่ละคันออกม�ในร่ิปของริอ้ยละ หริ่อคัะแนนเฉล่�ยไดิ้ ้ ซื้้�งองคัก์ริ 

จำะนำ�ม�เป็นเกณฑิเ์ช่�อมโยงกบัก�ริพิจำ�ริณ�ปริบัต่ำ�แหน่ง ข้ �นเงินเด่ิ้อน และก�ริจำ่�ยโบนสั์ ไดิ้อ้ย่�งชดัิ้เจำนเป็นร่ิปธิริริม

• นโย์บ�ย์ที�จำะไม่เกี�ย์วข�องกับก�ริลัะเมิดสิทธ์ิมน๊ษัย์ชน

- ส์นบัส์นน๊และเคั�ริพก�ริปกป้องส์ิทธิิมนษ๊ัยชน ดิ้แ่ลมิใหธ้ิ๊ริกิจำของบริิษััทฯ เข�้ไปม่ส์่วนเก่�ยวขอ้งกบัก�ริล่วงละเมิดิ้ส์ิทธิิมนษ๊ัยชน  

 เช่น ไม่ส์นบัส์นน๊ก�ริบงัคับัใชแ้ริงง�น (Forced Labour) และต่อ่ต่�้นก�ริใชแ้ริงง�นเดิ้็ก (Child Labour)

- ใหค้ัว�มเคั�ริพนบัถ่ือ และปฏิบตั่ิต่่อผ่ม่้ส์่วนไดิ้เ้ส์่ยท๊กฝ่่�ยดิ้ว้ยคัว�มเป็นธิริริมบนพ่�นฐ�นของศกัดิ้ิ�ศริ่คัว�มเป็นมน๊ษัย ์ ไม่เล่อก 

 ปฏิบตั่ิ ไม่แบง่แยกถิื�นกำ�เนิดิ้ เช่ �อช�ต่ิ เพศ อ�ย ๊ส์่ผิว ศ�ส์น� ส์ภ�พริ�่งก�ย ฐ�นะและช�ต่ิต่ริะกล่ 

โดิ้ยบริิษััทฯ ไดิ้ก้ำ�หนดิ้ใหน้โยบ�ยดิ้งักล่�วเป็นส์่วนหน้�งของขอ้บงัคับัก�ริทำ�ง�นฉบบันำ�ส์่งกริมส์วสั์ดิ้ิก�ริและแริงง�นส์งัคัม ลงวนัท่�  

1 ธินัว�คัม 2558

• นโย์บ�ย์ก�ริปฏิิบัตำิที�เป็นธ์ริริมแลัะริับผู้ิดชอบตำ่อคั้่แข่ง

บริษัิัทฯ ส์นบัส์นน๊และส์ง่เส์ริมิก�ริดิ้ำ�เนินก�ริท�งธิ๊ริกิจำอย่�งเป็นธิริริมและปฏิบตั่ิต่�มกฎริะเบ่ยบและหลกัเกณฑิข์องหน่วยง�นท�งก�ริ 

ท่�ก ำ�กับดิ้่แลอย่�งเคัริ่งคัริดัิ้ อ่กทั�งไม่แส์วงห�ขอ้ม่ลท่�เป็นคัว�มลับของคั่่แข่งดิ้ว้ยวิธ่ิก�ริท่�ไม่ส์๊จำริิต่หริ่อผิดิ้กฎหม�ย และไม่ทำ�ล�ย 

ช่�อเส์่ยงของคั่แ่ข่งดิ้ว้ยก�ริกล�่วริ�้ยหริอ่กริะทำ�ก�ริใดิ้ๆ โดิ้ยปริ�ศจำ�กคัว�มจำริงิ และไม่เป็นธิริริม

• นโย์บ�ย์ก�ริปฏิิบัตำิที�เป็นธ์ริริมแลัะริับผู้ิดชอบตำ่อคั้่คั��

บริิษััทฯ ดิ้ำ�เนินธิ๊ริกิจำกับกิจำก�ริคั่่คั�้โดิ้ยปฏิบตั่ิต่�มเง่�อนไขในส์ญัญ�ท่�บริิษััทฯ ไดิ้ท้ ำ�ไวซ้ื้้�งจำะต่อ้งไม่เส์่�อมเส์่ยต่่อบริิษััทฯ หริ่อขดัิ้ต่่อ 

กฎหม�ยใดิ้ๆ ไม่ลว่งละเมิดิ้ทริพัยส์์ินท�งปัญญ� เช่น ก�ริใชโ้ปริแกริมคัอมพิวเต่อริท่์�ม่ลิขส์ิทธิิ�ถืก่ต่อ้ง เป็นต่น้ และคัำ�นง้ถื้งคัว�มเส์มอ

ภ�คัในก�ริดิ้ำ�เนินก�ริท�งธิ๊ริกิจำอย่�งเป็นธิริริมและม่จำริริย�บริริณ

• นโย์บ�ย์ก�ริคััดเลัือกคั้่คั��

บริิษััทฯ จำะดิ้ำ�เนินก�ริใหก้�ริจำดัิ้ห�ส์ินคั�้และบริิก�ริเป็นไปอย่�งม่ม�ต่ริฐ�น และม๊่งหม�ยท่�จำะพฒัน�และริกัษั�ส์มัพนัธิภ�พท่�ยั�งย่น 

กบัคั่่คั�้และคั่่ส์ญัญ�ท่�ม่วตั่ถืป๊ริะส์งคัช์ดัิ้เจำนในเริ่�องคัณ๊ภ�พของส์ินคั�้และบริกิ�ริท่�คั่่คัวริกบัมล่คั่�เงิน คัณ๊ภ�พท�งดิ้�้นเทคันิคั และม่

คัว�มเช่�อถ่ือซื้้�งกนัและกนั โดิ้ยบริษัิัทฯ ไดิ้จ้ำดัิ้ใหม่้กริะบวนก�ริจำดัิ้ห�ส์ินคั�้และบริกิ�ริท่�เป็นธิริริมภ�ยใต่ห้ลกัก�ริ ดิ้งัน่ �

- ม่ก�ริแข่งขนัจำ�กผ่เ้ส์นอริ�คั�บนขอ้มล่ท่�ไดิ้ร้ิบัอย่�งเท่�เท่ยมกนั

- ม่หลกัเกณฑิใ์นก�ริปริะเมินและคัดัิ้เล่อกคั่ค่ั�้และคั่ส่์ญัญ�ท่�เหม�ะส์มและเป็นธิริริม

- จำดัิ้ทำ�ร่ิปแบบส์ญัญ�ท่�เหม�ะส์ม

- จำัดิ้ใหม่้ริะบบก�ริจำัดิ้ก�ริและต่ิดิ้ต่�ม เพ่�อใหม้ั�นใจำว่�ม่ก�ริปฏิบัต่ิต่�มเง่�อนไขของส์ญัญ�อย่�งคัริบถืว้นและป้องกันก�ริท๊จำริิต่ 

 ปริะพฤต่ิมิชอบในทก๊ขั�นต่อนของกริะบวนก�ริจำดัิ้ห�

• นโย์บ�ย์ก�ริปฏิิบัตำิที�เป็นธ์ริริมแลัะริับผู้ิดชอบตำ่อเจำ��หนี�

บริิษััทฯ ย้ดิ้มั�นในส์ญัญ�และถ่ือปฏิบตั่ิต่�มเง่�อนไขและขอ้ต่กลงท่�กำ�หนดิ้ไวใ้นส์ญัญ�ก�ริก่ย่้มกบัเจำ�้หน่ �หริ่อก�ริซื้่ �อส์ินคั�้และบริิก�ริ 

ในก�ริชำ�ริะค่ันเงินต่น้ ดิ้อกเบ่ �ย และก�ริดิ้แ่ลหลกัปริะกนัและก�ริชำ�ริะคั�่ซ่ื้ �อส์ินคั�้และบริกิ�ริ

โดิ้ยบริิษััทฯ ไดิ้ว้�งแผนบริิห�ริเงินทน๊ใหเ้พ่ยงพอ เพ่�อป้องกนัมิใหบ้ริิษััทฯ ผิดิ้นดัิ้ชำ�ริะหน่�ค่ันใหแ้ก่เจำ�้หน่ � และบริิห�ริส์ภ�พคัล่องเพ่�อ

เต่ริย่มคัว�มพริอ้มต่อ่ก�ริชำ�ริะค่ันหน่�ใหแ้ก่เจำ�้หน่ �อย่�งทนัท่วงท่และต่ริงต่�มริะยะเวล�ท่�คัริบกำ�หนดิ้
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• นโย์บ�ย์แลัะแนวปฏิิบัตำิเกี�ย์วกับก�ริไม่ลั่วงลัะเมิดทริัพย์์สินท�งปัญญ�หริือลัิขสิทธ์ิ�

- บริษัิัทฯ ต่อ้งดิ้ำ�เนินธิ๊ริกิจำและส์ง่เส์ริมิใหบ้ค๊ัล�กริปฏิบตั่ิง�นภ�ยใต่ก้ฎหม�ยหริ่อขอ้กำ�หนดิ้ท่�เก่�ยวกบัส์ิทธิิในทริพัยส์์ินท�งปัญญ�  

 ไม่ว่�จำะเป็นเคัริ่�องหม�ยก�ริคั�้ ส์ิทธิิบตั่ริ ลิขส์ิทธิิ� คัว�มลบัท�งก�ริคั�้ และทริพัยส์์ินท�งปัญญ�ดิ้�้นอ่�นท่�กฎหม�ยกำ�หนดิ้

- บ๊คัล�กริของบริิษััทฯ ม่ส์ิทธิิและไดิ้ร้ิบัก�ริส์นบัส์น๊นในก�ริส์ริ�้งส์ริริคัผ์ลง�นอย่�งอิส์ริะภ�ยใต่ก้ฎหม�ยท่�เก่�ยวขอ้ง โดิ้ยผลง�น 

 ท่�เกิดิ้จำ�กก�ริปฏิบตั่ิง�นต่�มหน�้ท่�หริ่อง�นท่�ใชข้อ้ม่ลของบริิษััทฯ หริ่อง�นท่�ท ำ�ข้ �น เพ่�อบริิษััทฯ โดิ้ยเฉพ�ะ ถ่ือเป็นทริพัยส์์ิน 

 ของบริษัิัทฯ เวน้แต่ใ่นกริณ่ท่�บริษัิัทฯ อนญ๊�ต่อย่�งชดัิ้เจำนว่�ใหถ่้ือเป็นผลง�นของผ่ค้ัิดิ้คัน้ ผ่ป้ริะดิ้ิษัฐ์ ผ่วิ้จำยั หริอ่บค๊ัคัลอ่�นไดิ้้

- ส์่งเส์ริิมบค๊ัล�กริของบริิษััทฯ ใหต้่ริะหนกัถื้งคัว�มส์ำ�คัญัของก�ริเคั�ริพส์ิทธิิในทริพัยส์์ินท�งปัญญ� ทั�งในดิ้�้นท่�เก่�ยวขอ้งกบัก�ริ 

 ปฏิบตั่ิง�นโดิ้ยต่ริงและก�ริดิ้ำ�เนินช่วิต่ปริะจำำ�วนั 

- ก�รินำ�ผลง�นหริ่อขอ้มล่ม�ใชใ้นก�ริปฏิบตั่ิง�น ผ่ท่้�เก่�ยวขอ้งจำะต่อ้งต่ริวจำส์อบใหม้ั�นใจำว่�ไม่เป็นก�ริละเมิดิ้ทริพัยส์์ินท�งปัญญ� 

 ของผ่อ่้�น

7.7  นโย์บ�ย์ตำ่อตำ��นก�ริให�สินบนแลัะก�ริท๊จำริิตำคัอริ์ริัปชั�น 

ไดิ้ม่้ก�ริปริบัปร๊ิงนโยบ�ยและแนวปฏิบตั่ิเก่�ยวกับก�ริต่่อต่�้นก�ริท๊จำริิต่และห�้มริบั/จำ่�ยส์ินบน (คัอริร์ิปัชั�น) ต่�มมต่ิท่�ปริะช๊มคัณะ

กริริมก�ริบริษัิัท คัริั�งท่� 5/2560 ดิ้งัน่ �

บริษัิัท คันัทริ่� กร๊ิ�ป โฮลดิ้ิ �งส์ ์จำำ�กดัิ้ (มห�ชน) (“บริษัิัทฯ”) ม่เจำต่น�ริมณใ์นก�ริดิ้ำ�เนินธิ๊ริกิจำอย่�งโปริง่ใส์และเป็นธิริริม ริวมทั�งม่คัว�มม๊่งมั�น 

ท่�จำะไม่ส์นบัส์นน๊และต่่อต่�้นก�ริใหส้์ินบนและก�ริทจ๊ำริิต่คัอริร์ิปัชั�นทก๊ร่ิปแบบ ดิ้ว้ยต่ริะหนกัด่ิ้ว่�ก�ริใหส้์ินบนและก�ริทจ๊ำริิต่คัอริร์ิปัชั�น

นั�น เป็นภยัริ�้ยแริงท่�ท ำ�ล�ยก�ริแข่งขนัอย่�งเส์ริแ่ละเป็นธิริริม ริวมทั�งก่อใหเ้กิดิ้คัว�มเส์่ยห�ยต่อ่ก�ริพฒัน�เศริษัฐกิจำและส์งัคัม บริษัิัทฯ 

จำง้ไดิ้จ้ำดัิ้ทำ� “นโยบ�ยต่อ่ต่�้นก�ริใหส้์ินบนและก�ริทจ๊ำริติ่คัอริร์ิปัชั�น” เป็นล�ยลกัษัณอ์กัษัริ เพ่�อเป็นแนวท�งก�ริปฏิบตั่ิและปอ้งกนัมิให้

บริิษััทฯ บริิษััทย่อย และพนกัง�นฝ่่�ฝ่่นกฎหม�ย ริวมทั�งต่่อต่�้นก�ริใหส้์ินบนและก�ริทจ๊ำริิต่ เพ่�อก่อใหเ้กิดิ้ก�ริพฒัน�อย่�งยั�งย่นของ

องคัก์ริต่อ่ไปในอน�คัต่

• วัตำถื๊ปริะสงคั์

นโยบ�ยฉบบัน่ �ม่วตั่ถืป๊ริะส์งคัเ์พ่�อใหบ้ริษัิัทฯ บริษัิัทย่อย และพนกัง�น ดิ้ำ�เนินก�ริต่อ่ไปน่�

- แส์ดิ้งออกถื้งเจำต่น�ริมณแ์ละคัว�มม๊่งมั�นของบริษัิัท ในก�ริต่อ่ต่�้นก�ริใหส้์ินบนและก�ริทจ๊ำริติ่คัอริร์ิปัชั�นทก๊ร่ิปแบบ

- เป็นก�ริกำ�หนดิ้หลักเกณฑิแ์ละเพ่�อใช้เป็นแนวท�งในก�ริปฏิบัต่ิใหแ้ก่กริริมก�ริ ผ่บ้ริิห�ริและพนักง�นเพ่�อถ่ือปฏิบัต่ิในก�ริ 

 ต่อ่ต่�้นก�ริใหส้์ินบนและก�ริทจ๊ำริติ่คัอริร์ิปัชั�น พริอ้มทั�งกำ�หนดิ้ม�ต่ริก�ริเพ่�อมิใหเ้กิดิ้ก�ริฝ่่�ฝ่่นหลกัเกณฑิห์ริอ่แนวปฏิบตั่ิดิ้งักล�่ว

- กำ�หนดิ้หลกัเกณฑิใ์นก�ริปฏิบตั่ใิหเ้ป็นแนวท�งก�ริต่ริวจำส์อบและก�ริกำ�กบัดิ้แ่ลเพ่�อใหม้ั�นใจำว�่ม่ก�ริปฏิบตั่ิต่�มนโยบ�ยฉบบัน่ � 

- ส์นบัส์นน๊ใหพ้นกัง�นเฝ่�้ริะวงัและริ�ยง�นก�ริพบเห็น ก�ริใหส้์ินบนหริอ่ก�ริทจ๊ำริติ่คัอริร์ิปัชั�นผ่�นช่องท�งก�ริส่์�อส์�ริท่�ปลอดิ้ภยั

• ขอบเขตำ

นโยบ�ยฉบบัน่ �บงัคับัใชก้บักริริมก�ริ ผ่บ้ริหิ�ริและพนกัง�นทก๊คันของบริษัิัท (ริวมเริย่กว�่ “พนกัง�น”)

• คัำ�นิย์�ม 

“การทุจริติค์อรรั์ป็ชัื่�น” (Corruption) หม�ยถื้ง ก�ริเส์นอให ้ส์ญัญ� มอบให ้คัำ�มั�น เริย่กริอ้ง หริอ่ริบั ซื้้�งเงิน ทริพัยส์์ิน หริอ่ปริะโยชน์

อ่�นใดิ้ซื้้�งไม่เหม�ะส์มกบัเจำ�้หน�้ท่�ของริฐั หน่วยง�นของริฐั หน่วยง�นของเอกชน หริอ่ผ่ม่้หน�้ท่�ไม่ว่�จำะโดิ้ยท�งต่ริงหริอ่ท�งออ้ม เพ่�อให้

บค๊ัคัลดิ้งักล่�วกริะทำ�หริ่อละเวน้ก�ริปฏิบตั่ิหน�้ท่�อนัเป็นก�ริใหไ้ดิ้ม้�หริ่อริกัษั�ไวซ้ื้้�งธิ๊ริกิจำ หริ่อแนะนำ�ธิ๊ริกิจำใหก้บับริิษััทฯ โดิ้ยเฉพ�ะ 

หริ่อ เพ่�อใหไ้ดิ้ม้�หริ่อริกัษั�ไวซ้ื้้�งผลปริะโยชนอ่์�นใดิ้ท่�ไม่เหม�ะส์มท�งธิ๊ริกิจำ เวน้แต่่เป็นกริณ่ท่�กฎหม�ย ริะเบ่ยบ ปริะก�ศ ขอ้บงัคับั 

ขนบธิริริมเน่ยมปริะเพณ่ของทอ้งถิื�น หริอ่จำ�ริต่่ท�งก�ริคั�้ใหก้ริะทำ�ไดิ้้

“การใหห้รือรับสุินบน” หม�ยถื้ง ก�ริเส์นอ ใหส้์ญัญ� ใหค้ั ำ�มั�น เริย่กริอ้งให ้หริอ่ริบัซื้้�งเงิน ทริพัยส์์ิน หริอ่ปริะโยชนอ่์�นใดิ้ท่�ไม่ถืก่ต่อ้ง 

เพ่�อเป็นส์ิ�งจำง่ใจำใหบ้ค๊ัคัลกริะทำ�อย่�งหน้�งอย่�งใดิ้ท่�ผิดิ้กฎหม�ย ขดัิ้ต่อ่ศ่ลธิริริมอนัด่ิ้หริอ่ทำ�ล�ยคัว�มไวว้�งใจำ 
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ก�ริใหห้ริอ่ริบัส์ินบนและก�ริทจ๊ำริติ่คัอริร์ิปัชั�น ซื้้�งอ�จำกริะทำ�ไดิ้ใ้นหล�ยร่ิปแบบ เช่น

- ก�ริส์นบัส์นน๊กิจำกริริมท�งก�ริเม่อง (Political contributions)

- ก�ริบริจิำ�คัเพ่�อก�ริกศ๊ลและก�ริเป็นผ่ใ้หก้�ริส์นบัส์นน๊ (Charitable contributions and sponsorships)

- คั�่อำ�นวยคัว�มส์ะดิ้วก (Facilitation payments)

- ของขวญัและคั�่ใชจ้ำ่�ยเล่ �ยงริบัริอง (Gifts and hospitality)

“การให้ค์วามช่ื่วยเหลือทางการเมือง” (Political Contributions) หม�ยถื้ง ก�ริช่วยเหล่อไม่ว่�จำะเป็นท�งดิ้�้นก�ริเงินหริอ่ร่ิปแบบอ่�น 

เพ่�อส์นบัส์นน๊กิจำกริริมท�งก�ริเม่อง ซื้้�งริวมถื้งก�ริใหก้่เ้งินหริอ่ก�ริช่วยเหล่อในร่ิปแบบอ่�น 

• บทบ�ทหน��ที�คัว�มริับผู้ิดชอบ

- คัณะกริริมก�ริบริษัิัท ม่หน�้ท่�และคัว�มริบัผิดิ้ชอบในก�ริกำ�หนดิ้และอนม๊ตั่ินโยบ�ยต่่อต่�้นก�ริใหส้์ินบนและก�ริทจ๊ำริิต่คัอริร์ิปัชั�น 

 และกำ�กบัดิ้แ่ลใหม่้ริะบบท่�ส์นบัส์นน๊ก�ริใหส้์ินบนและก�ริต่อ่ต่�้นทจ๊ำริติ่คัอริร์ิปัชั�นท่�ม่ปริะส์ิทธิิภ�พ เพ่�อใหม้ั�นใจำว�่ก�ริดิ้ำ�เนินธิ๊ริกิจำ 

 ของบริิษััทเป็นไปต่�มกฎหม�ย กฎริะเบ่ยบ ขอ้บงัคับั และหลกัจำริิยธิริริม และฝ่่�ยจำดัิ้ก�ริไดิ้ต้่ริะหนกัและใหค้ัว�มส์ำ�คัญักบัก�ริ 

 ต่อ่ต่�้นก�ริใหส้์ินบนและก�ริทจ๊ำริติ่คัอริร์ิปัชั�น

- คัณะกริริมก�ริต่ริวจำส์อบ และคัณะกริริมก�ริกำ�กบัดิ้แ่ลกิจำก�ริท่�ด่ิ้ ม่หน�้ท่�และคัว�มริบัผิดิ้ชอบในก�ริส์อบท�นใหบ้ริิษััทฯ ม่ก�ริ 

 กำ�กบัดิ้แ่ลอย่�งเพ่ยงพอ และส์อบท�นก�ริปฏิบตั่ิง�นใหเ้ป็นไปต่�มนโยบ�ยก�ริใหส้์ินบนและก�ริต่อ่ต่�้นทจ๊ำริติ่คัอริร์ิปัชั�น 

- ปริะธิ�นเจำ�้หน�้ท่�บริหิ�ริ กริริมก�ริ ผ่บ้ริหิ�ริ และพนกัง�นม่หน�้ท่�ริบัผิดิ้ชอบในก�รินำ�นโยบ�ยต่อ่ต่�้นก�ริใหส้์ินบนและก�ริทจ๊ำริติ่ 

 คัอริร์ิปัชั�นไปปฏิบตั่ิ ในก�ริดิ้ำ�เนินก�ริใหม่้ริะบบในก�ริส์่งเส์ริิม ส์นับส์น๊น และคัวบคั๊มดิ้่แลเพ่�อใหม้ั�นใจำไดิ้ว้่�ม่ก�ริปฏิบตั่ิต่�ม 

 นโยบ�ยน่�ในทก๊ฝ่่�ย

- ส์�ยกำ�กับดิ้่แลและส์�ยต่ริวจำส์อบกิจำก�ริภ�ยใน ม่หน�้ท่�และคัว�มริบัผิดิ้ชอบในก�ริต่ริวจำส์อบและส์อบท�นก�ริปฏิบตั่ิง�นว่� 

 เป็นไปอย่�งถื่กต่อ้งต่�มนโยบ�ย และกฎหม�ยท่�เก่�ยวขอ้งเพ่�อใหม้ั�นใจำว่�บริิษััทม่ก�ริคัวบคั๊มภ�ยในท่�เพ่ยงพอและเหม�ะส์ม 

 และริ�ยง�นต่อ่คัณะกริริมก�ริต่ริวจำส์อบ

- พนกัง�นต่อ้งปฏิบตั่ิหน�้ท่�ใหส้์อดิ้คัลอ้งกบันโยบ�ยฉบบัน่ � กริณ่ม่ขอ้ส์งส์ยัหริ่อพบเห็นก�ริฝ่่�ฝ่่นนโยบ�ยฉบบัน่ � จำะต่อ้งริ�ยง�น 

 ต่อ่ผ่บ้งัคับับญัช�หริอ่ผ่�นช่องท�งก�ริแจำง้เบ�ะแส์ท่�กำ�หนดิ้ไว ้

• นโย์บ�ย์แลัะแนวท�งในก�ริปฏิิบัตำิ 

- นโยบายติ่อติ้านการให้สุินบนและการทุจริติค์อรรั์ป็ชัื่�น 

 ห�้มพนกัง�นของบริษัิัทฯ และบริษัิัทย่อยดิ้ำ�เนินก�ริ หริอ่ยอมริบั หริอ่เข�้ไปม่ส์ว่นริว่มในก�ริใหส้์ินบนและก�ริทจ๊ำริติ่คัอริร์ิปัชั�นใน 

 ทก๊ร่ิปแบบทั�งท�งต่ริงหริอ่ท�งออ้ม และใหม่้ก�ริส์อบท�นก�ริดิ้ำ�เนินธิร๊ิกิจำของบริษัิัทฯ และบริษัิัทยอ่ยไมใ่หม่้ส์ว่นเก่�ยวขอ้งกบัก�ริให ้

 ส์ินบนและก�ริท๊จำริิต่คัอริร์ิปัชั�นน่ �ต่�มนโยบ�ยฉบับน่�อย่�งส์มำ��เส์มอ ต่ลอดิ้จำนใหค้ัณะกริริมก�ริและผ่บ้ริิห�ริทบทวนแนวท�ง 

 ก�ริปฏิบตั่ิ และขอ้กำ�หนดิ้ในก�ริดิ้ำ�เนินก�ริต่�มนโยบ�ยฉบบัน่ � เพ่�อใหส้์อดิ้คัลอ้งกบัก�ริเปล่�ยนแปลงของธิ๊ริกิจำ ริะเบ่ยบ ขอ้บงัคับั  

 และขอ้กำ�หนดิ้ของกฎหม�ย

- การช่ื่วยเหลือทางการเมือง 

 ต่อ้งปฏิบตั่ิใหเ้ป็นไปต่�มกฎหม�ยท่�เก่�ยวขอ้งกบัก�ริใหส้์ินบนและก�ริทจ๊ำริติ่คัอริร์ิปัชั�น โดิ้ยบริิษััทฯ ไม่ม่นโยบ�ยในก�ริส์นบัส์นน๊ 

 หริ่อใหค้ัว�มช่วยเหล่อท�งก�ริเม่อง และไม่ส์นับส์น๊นหริ่อส์่งเส์ริิมกิจำกริริมของพริริคัก�ริเม่อง ทั�งน่ � ก�ริใหส้์ิ�งของหริ่อบริิก�ริ  

 ก�ริโฆษัณ�ส์่งเส์ริิมหริ่อส์นบัส์นน๊พริริคัก�ริเม่อง ริวมถื้ง ก�ริซ่ื้ �อบตั่ริเข�้ชมง�นท่�จำดัิ้เพ่�อริะดิ้มทน๊หริ่อบริิจำ�คัเงินใหแ้ก่องคัก์ริท่�ม่ 

 คัว�มส์มัพนัธิใ์กลชิ้ดิ้กบัพริริคัก�ริเม่อง ก�ริใหบ้ริกิ�ริดิ้�้นเทคัโนโลย่โดิ้ยไม่คัิดิ้คั่�บริกิ�ริ ริวมทั�งก�ริส์ละเวล�ทำ�ง�นของพนกัง�น  

 เพ่�อใหไ้ดิ้ม้�ซื้้�งคัว�มไดิ้เ้ปริย่บท�งธิ๊ริกิจำก�ริคั�้ โดิ้ยบริษัิัทม่แนวปฏิบตั่ิเก่�ยวกบัก�ริช่วยเหล่อท�งก�ริเม่อง ดิ้งัน่ �

 • บริิษััทฯ ดิ้ำ�เนินธิ๊ริกิจำอย่�งเป็นกล�งท�งก�ริเม่อง โดิ้ยไม่กริะทำ�ก�ริอนัเป็นก�ริฝั่กใฝ่่ท�งก�ริเม่องหริ่อกับนักก�ริเม่องหริ่อ 

  พริริคัก�ริเม่องใดิ้พริริคัก�ริเม่องหน้�ง
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 • พนกัง�นม่ส์ทิธิิเส์ริภ่�พในก�ริเข�้ริว่มกิจำกริริมท�งก�ริเม่อง ภ�ยใต่บ้ทบญัญตั่แิหง่ริฐัธิริริมนญ่แต่จ่ำะต่อ้งไมอ่�้งคัว�มเป็นพนกัง�น 

  หริ่อนำ�ทริพัยส์์ิน อป๊กริณ ์ เคัริ่�องม่อใดิ้ๆ ของบริิษััทฯ ไปใชเ้พ่�อปริะโยชนใ์นก�ริดิ้ำ�เนินก�ริใดิ้ๆ ในท�งก�ริเม่อง ห�กเข�้ริว่ม 

  จำะต่อ้งพง้ริะมดัิ้ริะวงัไม่ใหก้�ริดิ้ำ�เนินก�ริใดิ้ๆ ทำ�ใหเ้กิดิ้คัว�มเข�้ใจำว่�กริะทำ�ในน�มของบริษัิัทฯ อนัจำะนำ�ไปส์่ค่ัว�มส์ำ�คัญัผิดิ้ 

  ว�่บริษัิัทฯ ไม่ว�งต่วัเป็นกล�งท�งก�ริเม่อง

 • ในกริณ่ท่�บริิษััทฯ ม่คัว�มปริะส์งคัท่์�จำะใหก้�ริส์นบัส์นน๊ท�งก�ริเม่องเพ่�อส์่งเส์ริิมริะบอบปริะช�ธิิปไต่ย ก�ริส์นบัส์นน๊ดิ้งักล่�ว 

  จำะต่อ้งไม่ขดัิ้ต่่อหลกักฎหม�ยท่�เก่�ยวขอ้งหริ่อกริะทำ�ไปดิ้ว้ยคัว�มคั�ดิ้หวงัท่�จำะไดิ้ร้ิบัก�ริปฏิบตั่ิต่อบแทนเป็นพิเศษั ทั�งน่ �ในก�ริ 

  ส์นบัส์นน๊จำะต่อ้งจำดัิ้ทำ�ใบบนัท้กคัำ�ขอริะบช่๊�อผ่ร้ิบัก�ริส์นบัส์นน๊และวตั่ถืป๊ริะส์งคัข์องก�ริส์นบัส์นน๊พริอ้มแนบเอกส์�ริปริะกอบ 

  ทั�งหมดิ้เส์นอใหค้ัณะกริริมก�ริบริษัิัทพิจำ�ริณ�อนม๊ตั่ิ

- การบริจาค์เพื่ื�อการกุศล หรือเงนิสุนับสุนุน

 ก�ริบริิจำ�คัเพ่�อก�ริก๊ศลหริ่อเงินส์นับส์น๊น ต่อ้งเป็นไปอย่�งโปริ่งใส์และถื่กต่อ้งต่�มกฎหม�ย โดิ้ยต่อ้งมั�นใจำว่�เงินบริิจำ�คัหริ่อ 

 เงินส์นับส์น๊นไม่ไดิ้ถ้ื่กนำ�ไปใชเ้พ่�อเป็นขอ้อ�้งในก�ริต่ิดิ้ส์ินบน โดิ้ยต่อ้งริะบ๊ช่�อผ่ร้ิบั วตั่ถื๊ปริะส์งคัข์องก�ริบริิจำ�คัหริ่อก�ริใหเ้งิน 

 ส์นบัส์นน๊ และต่อ้งส์อดิ้คัลอ้งกบัจำริริย�บริริณ ริะเบ่ยบ หริอ่คัำ�ส์ั�งของบริษัิัท หริอ่กฎหม�ยท่�เก่�ยวขอ้ง

- การจ่ายค่์าอำานวยค์วามสุะดวก

 ห�้มจำ่�ยเงินคั�่อำ�นวยคัว�มส์ะดิ้วกใหแ้ก่เจำ�้หน�้ท่�ของริฐัเพ่�อเริง่ก�ริปฏิบตั่ิหน�้ท่�ของเจำ�้หน�้ท่�

- การใหห้รือรับค่์าของขวัญค่์าบริการและป็ระโยชื่นอ์ื�นๆ

 ก�ริให ้ก�ริริบัของขวญั ส์ิทธิิพิเศษั ก�ริเล่ �ยงริบัริอง และคั�่ใชจ้ำ่�ยอ่�น ๆ  หริอ่ปริะโยชนต์่อบแทนอ่�นใดิ้ท่�ม่คัว�มชดัิ้เจำนส์�ม�ริถืทำ�ไดิ้ ้

 และเข�้ข่�ยลกัษัณะเป็นกิจำธิ๊ริะปกต่ิของก�ริปริะกอบธิ๊ริกิจำหริ่อต่�มธิริริมเน่ยมปฏิบตั่ิ หริ่อต่�มก�ลเทศะและเทศก�ลทอ้งถิื�นและ 

 ส์�กล โดิ้ยท่�ไม่ไดิ้ม่้ผลกริะทบก�ริดิ้ำ�เนินก�ริของบริิษััทหริ่ออ�จำเป็นช่องท�งท่�เข�้ข่�ยคัว�มเส่์�ยงต่่อก�ริใหส้์ินบนและก�ริท๊จำริิต่ 

 คัอริร์ิปัชั�น โดิ้ยปฏิบตั่ิใหส้์อดิ้คัลอ้งกบัม�ต่ริฐ�นก�ริปริะกอบธิ๊ริกิจำ จำริริย�บริริณ ริะเบ่ยบ คัำ�ส์ั�งและกฎหม�ยท่�เก่�ยวขอ้ง ริวมถื้ง 

 นโยบ�ยคัว�มขดัิ้แยง้ผลปริะโยชนต์่�มท่�กำ�หนดิ้ไวใ้นนโยบ�ยกำ�กบัดิ้แ่ลกิจำก�ริ

 ในก�ริน่ � ใหป้ริะธิ�นเจำ�้หน�้ท่�บริหิ�ริกำ�หนดิ้แนวท�งปฏิบตั่ิในก�ริให ้ก�ริริบัของขวญั ของกำ�นลั หริอ่ปริะโยชนอ่์�นใดิ้อย่�งชดัิ้เจำน 

 เพ่�อใหพ้นกัง�นทก๊คันยด้ิ้ถ่ือเป็นแนวปฏิบตั่ิต่อ่ไป

- การทบทวนนโยบาย มาติรการ การป็ระเมนิค์วามเสุ่�ยง กระบวนการป้็องกันค์วามเสุ่�ยง และการรายงานเหตุิการณท์่�บริษััท 

 อาจเก่�ยวข้องกับการทุจริติค์อรรั์ป็ชัื่�น

 • กำ�หนดิ้ใหม่้ก�ริทบทวนนโยบ�ย ม�ต่ริก�ริ และกริะบวนก�ริป้องกนัคัว�มเส่์�ยงดิ้�้นก�ริใหส้์นิบนและก�ริทจ๊ำริติ่คัอริร์ิปัชั�น ริวมถืง้ 

  ก�ริพฒัน�กริะบวนก�ริริบัเริ่�องริอ้งเริย่นและแจำง้เบ�ะแส์ก�ริใหส้์นิบนและก�ริทจ๊ำริติ่คัอริร์ิปัชั�นป่ละ 1 คัริั�ง เพ่�อใหม่้คัว�มส์มบร่ิณ ์

  และม่ปริะส์ิทธิิภ�พม�กยิ�งข้ �น 

 • ใหฝ่้่�ยบริหิ�ริคัว�มเส์่�ยงกำ�หนดิ้กริะบวนก�ริปริะเมินคัว�มเส์่�ยงดิ้�้นก�ริใหส้์ินบนและก�ริทจ๊ำริติ่คัอริร์ิปัชั�น และจำดัิ้ก�ริปริะเมิน 

  คัว�มเส์่�ยงดิ้�้นก�ริใหส้์ินบนและก�ริทจ๊ำริิต่คัอริร์ิปัชั�นพริอ้มทั�งริ�ยง�นผลก�ริปริะเมินต่่อคัณะกริริมก�ริบริิห�ริคัว�มเส์่�ยงและ 

  คัณะกริริมก�ริบริษัิัทอย่�งนอ้ยไต่ริม�ส์ละ 1 คัริั�ง

 • ให้ส์�ยกำ�กับดิ้่แลและส์�ยต่ริวจำส์อบกิจำก�ริภ�ยในริ�ยง�นเหต่๊ก�ริณ์ท่�บริิษััทอ�จำเก่�ยวข้องกับก�ริท๊จำริิต่คัอริร์ิัปชั�นต่่อ 

  คัณะกริริมก�ริต่ริวจำส์อบและคัณะกริริมก�ริบริษัิัทอย่�งนอ้ย ไต่ริม�ส์ละ 1 คัริั�ง

- การบริหารด้านทรัพื่ยากรบุค์ค์ล

 นโยบ�ยต่อ่ต่�้นก�ริใหส้์ินบนและก�ริทจ๊ำริติ่คัอริร์ิปัชั�นน่ � ใหค้ัริอบคัลม๊ไปถื้งทก๊กริะบวนก�ริบริหิ�ริทริพัย�กริบค๊ัคัล เช่น ก�ริส์ริริห�  

 ก�ริฝ้่กอบริม ก�ริปริะเมินผลง�น ก�ริใหค้ั�่ต่อบแทน และก�ริเล่�อนต่ำ�แหนง่ เป็นต่น้ และใหน้ำ�นโยบ�ยฉบบัน่ �ม�ใชเ้ป็นส์ว่นหน้�งของ 

 วินยัในก�ริบริหิ�ริง�นบค๊ัล�กริของบริษัิัทฯ 

 ในก�ริน่ � ใหบ้ริษัิัทฯ จำดัิ้ใหม่้หลกัส์ต่่ริก�ริอบริมในเริ่�องก�ริต่อ่ต่�้นก�ริใหส้์นิบนและก�ริทจ๊ำริติ่คัอริร์ิปัชั�น ต่�มริอบริะยะเวล�ท่�เหม�ะส์ม 

 ต่�มว�ริะและโอก�ส์ท่�บริษัิัทฯ พง้กริะทำ�ไดิ้้
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- การสุื�อสุารกับพื่นักงานและล้กค้์า

 ใหบ้ริษัิัทฯ ปริะก�ศนโยบ�ยต่อ่ต่�้นก�ริใหส้์ินบนและก�ริทจ๊ำริติ่คัอริร์ิปัชั�นถื้งพนกัง�นทก๊คัน และเผยแพริผ่่�นช่องท�งต่�่งๆ ดิ้งัน่ �

 • พนกัง�นท๊กคันจำะไดิ้ร้ิบัส์ำ�เน�นโยบ�ยฉบบัน่ �ผ่�นท�งจำดิ้หม�ยอิเล็คัทริอนิกส์ ์ (E-Mail) และช่องท�งก�ริส่์�อส์�ริภ�ยในและ 

  ภ�ยนอกของบริิษััทฯ เพ่�อใหม้ั�นใจำว่�ทก๊ท่�นไดิ้ร้ิบัทริ�บ และเข�้ใจำถื้งนโยบ�ยต่่อต่�้นก�ริใหส้์ินบนและก�ริต่่อต่�้นก�ริทจ๊ำริติ่ 

  คัอริร์ิปัชั�นของบริษัิัทฯ 

 • นโยบ�ยฉบบัน่ �จำะเป็นส์่วนหน้�งของเอกส์�ริส์ำ�หริบัพนกัง�นเข�้ใหม่ท่�พนกัง�นต่อ้งลงน�มริบัทริ�บกฎริะเบ่ยบ และนโยบ�ยท่� 

  เก่�ยวขอ้งก่อนก�ริเข�้ริบัต่ำ�แหน่งของกริริมก�ริ ผ่บ้ริหิ�ริ และพนกัง�นของบริษัิัทฯ

 • ใหบ้ริิษััทฯ ปริะก�ศเผยแพริ่นโยบ�ยน่�ไวท่้�เว็บไซื้ต่ข์องบริิษััทฯ ริวมทั�งส์่�อส์�ริต่่อคั่่คั�้ของบริิษััทฯ ผ่ม่้ส์่วนไดิ้เ้ส์่ย และบ๊คัคัล 

  ท่�เก่�ยวขอ้งกบับริษัิัทฯ ถื้งนโยบ�ยน่�

- การป็กป้็องด้แลกรรมการ ผู้้้บริหาร และพื่นักงาน

 บริษัิัทฯ ใหค้ัว�มมั�นใจำกบัพนกัง�นว�่จำะไดิ้ร้ิบัคัว�มเป็นธิริริม และคัว�มคั๊ม้คัริองจำ�กก�ริปฏิเส์ธิก�ริใหส้์นิบน หริอ่ปฏิเส์ธิก�ริกริะทำ� 

 ท่�เข�้ข�่ยเป็นก�ริทจ๊ำริติ่คัอริร์ิปัชั�น หริอ่ก�ริแจำง้เบ�ะแส์ก�ริใหส้์นิบนและก�ริทจ๊ำริติ่คัอริร์ิปัชั�น แมว้�่ก�ริปฏิเส์ธิดิ้งักล�่วจำะทำ�ใหบ้ริษัิัท 

 ส์ญ่เส์ย่ธิร๊ิกิจำหริอ่พล�ดิ้โอก�ส์ในท�งธิร๊ิกิจำ บริษัิัทฯ เช่�อว�่นโยบ�ยไมย่อมริบัก�ริใหส้์นิบนและก�ริทจ๊ำริติ่คัอริร์ิปัชั�นอย�่งส์ิ �นเชิงจำะชว่ย 

 ส์ริ�้งคัณ๊คั�่ใหแ้ก่บริษัิัทในริะยะย�ว ห�กพนกัง�นถืก่ขม่ข่ ่หริอ่คัก๊คั�ม จำ�กส์�เหต่ก๊�ริไมร่ิว่มม่อกริะทำ�ท่�เข�้ข�่ยเป็นก�ริใหส้์นิบนและ 

 ก�ริทจ๊ำริติ่คัอริร์ิปัชั�น หริอ่ริว่มใหเ้บ�ะแส์ และใหแ้จำง้ต่อ่ผ่บ้งัคับับญัช� ฝ่่�ยบริหิ�ริ หริอ่ส์�ยกำ�กบัดิ้แ่ลและส์�ยต่ริวจำส์อบกิจำก�ริภ�ยใน 

 ในทนัท่ และห�กยงัไม่ไดิ้ร้ิบัก�ริแกไ้ขใหร้ิ�ยง�นผ่�นช่องท�งก�ริริ�ยง�นต่�มนโยบ�ยฉบบัน่ �

- การฝ่าฝืนนโยบาย

 บริษัิัทฯ จำะดิ้ำ�เนินก�ริลงโทษัท�งวินยัแก่กริริมก�ริ ผ่บ้ริหิ�ริ และพนกัง�นท่�ฝ่่�ฝ่่นก�ริปฏิบตั่ติ่�มนโยบ�ยฉบบัน่ � ริวมถืง้ผ่บ้งัคับับญัช� 

 โดิ้ยต่ริงท่�เพิกเฉยต่่อก�ริกริะทำ�ผิดิ้หริ่อริบัทริ�บว่�ม่ก�ริกริะทำ�ผิดิ้ ซื้้�งม่บทลงโทษัท�งวินยัจำนถื้งขั�นใหอ้อกจำ�กง�น และ/หริ่อพน้ 

 จำ�กต่ำ�แหน่ง ทั�งน่ � ก�ริไมไ่ดิ้ร้ิบัร่ิถ้ืง้นโยบ�ยฉบบัน่ �และ/หริอ่กฎหม�ยท่�เก่�ยวขอ้ง ไมส่์�ม�ริถืใชเ้ป็นขอ้อ�้งในก�ริไมป่ฏิบตั่ติ่�มนโยบ�ย 

 ฉบบัน่ �ไดิ้้

- การแจ้งเบาะแสุ หรือข้อร้องเร่ยน 

 ห�กกริริมก�ริ ผ่บ้ริหิ�ริ พนกัง�น ผ่ม่้ส์ว่นไดิ้เ้ส์่ยทก๊กล๊ม่หริอ่บค๊ัคัลใดิ้ๆ พบขอ้ส์งส์ยัหริอ่ม่หลกัฐ�นว�่ม่กริริมก�ริ ผ่บ้ริหิ�ริ พนกัง�น  

 ผ่ม่้ส์่วนไดิ้เ้ส์่ยทก๊กล๊่มหริ่อบ๊คัคัลซื้้�งกริะทำ�ก�ริในน�มบริิษััท ไดิ้เ้ข�้ไปม่ส์่วนริว่มในก�ริทจ๊ำริิต่คัอริร์ิปัชั�น จำะต่อ้งริ�ยง�นหริ่อแจำง้ 

 เบ�ะแส์หริ่อขอ้ริอ้งเริ่ยนต่่อบริิษััทฯ โดิ้ยขอ้มล่ผ่แ้จำง้เบ�ะแส์ บริิษััทฯ จำะต่อ้งเก็บขอ้มล่ไวเ้ป็นคัว�มลบั โดิ้ยบริิษััทฯ จำะใชข้อ้มล่ 

 ก�ริแจำง้น่ �เพ่�อปริะโยชนใ์นก�ริบริหิ�ริง�นและกำ�กบัก�ริปฏิบตั่ิง�นภ�ยใน หริอ่เปิดิ้เผยต่�มคัำ�ส์ั�งโดิ้ยชอบดิ้ว้ยกฎหม�ย ต่�มคัำ�ส์ั�ง 

 ศ�ล และ/หริอ่ ต่�มคัำ�ส์ั�งของส์ำ�นกัง�น ก.ล.ต่. ต่ล�ดิ้หลกัทริพัยฯ์ และ/หริอ่หน่วยง�นกำ�กบัดิ้แ่ลท่�เก่�ยวขอ้ง

 ทั�งน่ � ผ่แ้จำง้จำะต่อ้งกริะทำ�ก�ริโดิ้ยส์๊จำริิต่ ห�กบริิษััทฯ พบก�ริแจำง้เบ�ะแส์โดิ้ยท๊จำริิต่หริ่อม่เจำต่น�ในก�ริกลั�นแกลง้ใหผ้่อ่้�นไดิ้ร้ิบั 

 คัว�มเส์่ยห�ย เส่์�อมเส์่ยช่�อเส์่ยง ฯลฯ นั�น บริษัิัทฯ จำะดิ้ำ�เนินก�ริต่�มท่�เห็นคัวริต่อ่ไป

 กริริมก�ริ ผ่บ้ริหิ�ริ พนกัง�น และผ่ม่้ส์ว่นไดิ้เ้ส์่ยทก๊กล๊ม่ ส์�ม�ริถืย่�นขอ้ริอ้งเริย่นไดิ้โ้ดิ้ยต่ริงดิ้ว้ยต่นเอง หริอ่เป็นล�ยลกัษัณอ์กัษัริผ�่น 

 ช่องท�งต่�่งๆ  ดิ้งัน่ �

 • ผ่�นท�งโทริศพัท ์ 0-2256-7999  ต่อ่ 1707

 • ผ่�นท�งโทริส์�ริ  0-2256-7888

 • ผ่�นท�ง E-mail : CompanySec@cgholdings.co.th

 • ผ�่นท�งจำดิ้หม�ย โดิ้ยริะบช่๊�อ-น�มส์กล๊ เบอริโ์ทริศพัท ์พริอ้มขอ้ริอ้งเริย่น และส์ง่ม�ยงั “ผ่ร้ิบัแจำง้ขอ้ริอ้งเริย่น” ต่�มท่� อย่ต่่อ่ไปน่ �

75บริิษััท คัันทริ่� กริ๊�ป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กัดิ้ (มห�ชน)



บริษััท คั์นทร่� กรุ�ป็ โฮลดิ�งสุ ์จำากัด (มหาชื่น)

เลขท่� 132 อาค์ารสุินธ์ร ทาวเวอร ์3 ชัื่�น 20 ถืนนวิทยุ แขวงลุมพื่น่ิ เขติป็ทุมวัน กรุงเทพื่ฯ 10330

ผู้้้รับแจ้งข้อร้องเร่ยน ติามข้อ (4) ม่ดังน่�

• ปริะธิ�นกริริมก�ริ  หริอ่ 

• ปริะธิ�นกริริมก�ริต่ริวจำส์อบ  หริอ่

• ปริะธิ�นเจำ�้หน�้ท่�บริหิ�ริ หริอ่

• ผ่บ้ริหิ�ริส์�ยกำ�กบัดิ้แ่ลและส์�ยต่ริวจำส์อบกิจำก�ริภ�ยใน

การดำาเนินการเมื�อได้รับข้อร้องเร่ยน

• ริวบริวมขอ้มล่ท่�ไดิ้ร้ิบัริอ้งเริย่น พริอ้มเส์นอต่อ่คัณะกริริมก�ริต่ริวจำส์อบ และแจำง้ต่อ่ผ่แ้จำง้เบ�ะแส์ว�่ บริษัิัทฯ ไดิ้ร้ิบัเริ่�องดิ้งักล�่ว

• คัณะกริริมก�ริต่ริวจำส์อบจำะดิ้ำ�เนินก�ริต่�มกริะบวนก�ริต่ริวจำส์อบขอ้เท็จำจำริงิ ต่�มหลกัเกณฑิ ์และกริะบวนก�ริท่�บริษัิัทฯ กำ�หนดิ้ไว ้ 

 ภ�ยใน 7 วนั

• เส์นอแนะแนวท�งในก�ริดิ้ำ�เนินก�ริแก่คัณะกริริมก�ริช๊ดิ้ย่อยท่�เก่�ยวขอ้ง และคัณะกริริมก�ริบริิษััทต่�มลำ�ดิ้บั เพ่�อแกไ้ขปัญห� 

 ดิ้งักล�่ว

• ห�กพบก�ริกริะทำ�ดิ้งักล�่วม่คัว�มผิดิ้จำริงิ บริษัิัทฯ จำะพิจำ�ริณ�ลงโทษัต่�มริะเบ่ยบท่�บริษัิัทฯ กำ�หนดิ้ หริอ่ไดิ้ร้ิบัโทษัต่�มกฎหม�ย 

 ท่�เก่�ยวขอ้งต่อ่ไป

มาติรการคุ้์มค์รองผู้้้ร้องเร่ยน

ผ่ร้ิบัขอ้ริอ้งเริ่ยนจำะต่อ้งเก็บขอ้มล่ของผ่แ้จำง้เบ�ะแส์ และริ�ยละเอ่ยดิ้เก่�ยวกบัขอ้มล่ท่�แจำง้ต่่อบริิษััทฯ ไวเ้ป็นคัว�มลบั และไม่เปิดิ้เผย

ต่อ่บค๊ัคัลภ�ยนอก

โดิ้ยในป่ 2563 บริษัิัทฯ ไม่พบเริ่�องริอ้งเริย่นใดิ้ ๆ ท่�เป็นนยัส์ำ�คัญั ทั�งจำ�กกริริมก�ริ ผ่บ้ริหิ�ริ พนกัง�น และผ่ม่้ส์ว่นไดิ้เ้ส์่ยทก๊กล๊ม่

7.8 นโย์บ�ย์แลัะแนวปฏิิบัตำิเกี�ย์วกับสังคัม

บริิษััทฯ ต่ริะหนักถื้งบทบ�ทและคัว�มริบัผิดิ้ชอบต่่อส์งัคัม อ่กทั�งยงัม่คัว�มม๊่งมั�นท่�จำะแส์ดิ้งคัว�มริบัผิดิ้ชอบต่่อส์งัคัมแก่ผ่ม่้ส์่วนไดิ้้

เส์่ยต่่อเน่�องเป็นปริะจำำ�ทก๊ป่ บริษัิัทฯ จำะพิจำ�ริณ�จำดัิ้ส์ริริงบปริะม�ณส์ว่นหน้�ง เพ่�อนำ�ม�ดิ้ำ�เนินกิจำกริริมท�งส์งัคัมโดิ้ยเนน้ก�ริส์ง่เส์ริมิ 

ดิ้�้นก�ริศ้กษั� ก�ริทำ�นบ๊ ำ�ร๊ิงศ�ส์น� และก�ริส์่งเส์ริิมคัณ๊ภ�พช่วิต่ท�งส์งัคัม ดิ้งัริ�ยละเอ่ยดิ้ปริ�กฏต่�มริ�ยง�นในส์่วนของคัว�มริบั

ผิดิ้ชอบต่อ่ส์งัคัม

• นโย์บ�ย์ส่งเสริิมให�มีก�ริให�คัว�มริ้�แลัะฝึึกอบริมพนักง�นในเริื�องสิ�งแวดลั�อม

- ปฏิบตั่ิต่�มกฎหม�ยและขอ้บงัคับัเก่�ยวกบัส์ิ�งแวดิ้ลอ้มอย่�งเคัริง่คัริดัิ้

- ส์ง่เส์ริมิใหพ้นกัง�นเข�้ริบัก�ริฝ้่กอบริมใหค้ัว�มร่ิเ้ก่�ยวกบัส์ิ�งแวดิ้ลอ้ม เพ่�อส์ริ�้งจิำต่ส์ำ�นก้ และคัว�มริบัผิดิ้ชอบต่อ่ส์ิ�งแวดิ้ลอ้ม

- ส์ง่เส์ริมิใหพ้นกัง�นใชท้ริพัย�กริอย่�งคั๊ม้คั�่และม่ปริะส์ิทธิิภ�พ 

- ส์่งเส์ริิมใหพ้นักง�นไดิ้ม่้โอก�ส์แลกเปล่�ยนคัว�มร่ิแ้ละปริะส์บก�ริณเ์ก่�ยวกับส์ิ�งแวดิ้ลอ้มริะหว่�งพนักง�นดิ้ว้ยกันหริ่อริะหว่�ง 

 หน่วยง�นต่�่งๆ ของบริษัิัทฯ 

- ส์ง่เส์ริมิและส์นบัส์นน๊ใหพ้นกัง�นม่ก�ริริกัษั�ส์ภ�พแวดิ้ลอ้มและปริบัปร๊ิงก�ริปฏิบตั่งิ�นใหเ้หม�ะส์มกบัส์ภ�พแวดิ้ลอ้มอย�่งต่อ่เน่�อง 

 และส์มำ��เส์มอ

- บริษัิัทฯ ม่นโยบ�ยบริหิ�ริก�ริจำดัิ้ก�ริ โดิ้ยม่เป�้หม�ย เพ่�อปอ้งกนัไม่ใหเ้กิดิ้ผลกริะทบต่อ่ส์ิ�งแวดิ้ลอ้ม

- ทบทวนและปริะเมินผลก�ริดิ้ำ�เนินง�นของบริษัิัทฯ อย่�งต่อ่เน่�องและส์มำ��เส์มอ เพ่�อต่ิดิ้ต่�มคัว�มก�้วหน�้

โดิ้ยบริษัิัทฯ ไดิ้ด้ิ้ ำ�เนินกิจำกริริมเก่�ยวกบัก�ริดิ้เ่เลริกัษั�ส์ิ�งแวดิ้ลอ้ม ดิ้งัริ�ยละเอ่ยดิ้ปริ�กฏต่�มริ�ยง�นในส์ว่นของคัว�มริบัผิดิ้ชอบต่อ่ส์งัคัม

นอกจำ�กน่� คัณะกริริมก�ริบริิษััท หวังเป็นอย่�งยิ�งท่�จำะไดิ้ร้ิบัร่ิถ้ื้งส์ิทธิิของผ่ม่้ส์่วนไดิ้เ้ส์่ยต่�มท่�กฎหม�ยกำ�หนดิ้และส์นับส์น๊นใหม่้ 

ก�ริริ่วมม่อกันริะหว่�งบริิษััทฯ กับผ่ม่้ส์่วนไดิ้เ้ส์่ย เพ่�อคัว�มเจำริิญเต่ิบโต่ของบริิษััทฯ อย่�งมั�นคังและยั�งย่นโดิ้ยคัำ�น้งถื้งผลปริะโยชน ์

ของผ่ม่้ส์ว่นไดิ้เ้ส์่ยอย่�งเท่�เท่ยมกนั และเปิดิ้เผยขอ้มล่ส์ำ�คัญัใหก้บัผ่ท่้�เก่�ยวขอ้งทก๊ฝ่่�ยไดิ้ท้ริ�บ

76 รายงานประจำำาปี 2563



โดิ้ยดิ้ำ�เนินก�ริผ�่นชอ่งท�งของต่ล�ดิ้หลกัทริพัยแ์หง่ปริะเทศไทย และ www.cgholdings.co.th ต่�มวธ่ิิก�ริและภ�ยในริะยะเวล�ท่�กำ�หนดิ้ 

ทั�งน่ � ผ่ม่้ส์ว่นไดิ้เ้ส์่ยส์�ม�ริถืต่ิดิ้ต่อ่และ/หริอ่ขอขอ้มล่โดิ้ยต่ริงไดิ้ท่้�ส์�ยเลข�นก๊�ริบริษัิัทและกฎหม�ย หม�ยเลขโทริศพัท ์  0-2256-7999 

ต่อ่ 1707 หริอ่ท่� E-mail address: CompanySec@cgholdings.co.th

7.9 ก�ริเปิดเผู้ย์ข�อม้ลัแลัะคัว�มโปริ่งใส (DISCLOSURE AND TRANSPARENCY)
• ก�ริเปิดเผู้ย์ข�อม้ลั

- กำ�หนดิ้ใหม่้ก�ริจำดัิ้ทำ�ขอ้มล่ต่่�งๆ  อย่�งถืก่ต่อ้งคัริบถืว้นและโปริง่ใส์ ริวมถื้งม่ก�ริเปิดิ้เผยขอ้มล่อย่�งส์มำ��เส์มอทั�งภ�ษั�ไทยและ 

 ภ�ษั�องักฤษั ผ่�นช่องท�งต่�่งๆ เช่น เว็บไซื้ต่ข์องบริษัิัทฯ และม่ก�ริปริบัปร๊ิงขอ้มล่ใหเ้ป็นปัจำจำบ๊นัอย่่เส์มอ 

- กำ�หนดิ้ใหบ้ค๊ัคัลหริอ่หน่วยง�นท่�ไดิ้ร้ิบัก�ริแต่ง่ต่ั�งจำ�กคัณะกริริมก�ริบริษัิัท หริอ่ผ่บ้ริหิ�ริริะดิ้บัส์ง่เท่�นั�น เป็นผ่ใ้หข้อ้มล่กบัผ่ถ่้ือห๊น้  

 ผ่ล้งทน๊ นกัวิเคัริ�ะหลกัทริพัย ์ส์่�อมวลชน หริอ่องคัก์ริกำ�กบัดิ้แ่ล

- ขอ้มล่ท่�บริษัิัทฯ จำะเปิดิ้เผยอย่�งส์มำ��เส์มอ ม่ดิ้งัน่ �

 • วิส์ยัทศันแ์ละพนัธิกิจำของบริษัิัทฯ 

 • ลกัษัณะก�ริปริะกอบธิ๊ริกิจำของบริษัิัทฯ 

 • ริ�ยช่�อคัณะกริริมก�ริและผ่บ้ริหิ�ริ

 • งบก�ริเงินและริ�ยง�นเก่�ยวกบัฐ�นะก�ริเงินและผลก�ริดิ้ำ�เนินง�น ทั�งป่ปัจำจำบ๊นัและของป่ก่อนหน�้

 • แบบ 56-1 และริ�ยง�นปริะจำำ�ป่ท่�ส์�ม�ริถืใหด้ิ้�วนโ์หลดิ้ไดิ้้

 • ขอ้มล่หริอ่เอกส์�ริอ่�นใดิ้ท่�บริษัิัทฯ นำ�เส์นอต่อ่นกัวิเคัริ�ะห ์ผ่จ้ำดัิ้ก�ริกองทน๊ หริอ่ส่์�อต่�่งๆ 

 • โคัริงส์ริ�้งก�ริถ่ือห๊น้ โคัริงส์ริ�้งกล๊ม่บริษัิัทฯ  และส์ดัิ้ส์ว่นก�ริถ่ือห๊น้ของกริริมก�ริ ผ่บ้ริหิ�ริ และผ่ถ่้ือห๊น้ริ�ยใหญ่

 • หนงัส์่อเชิญปริะชม๊ผ่ถ่้ือห๊น้

 • ขอ้บงัคับับริษัิัทฯ หนงัส์่อบริคิัณหส์์นธิิ และขอ้ต่กลงของกล๊ม่ผ่ถ่้ือห๊น้ (ถื�้ม่)

 • นโยบ�ยดิ้�้นก�ริบริหิ�ริคัว�มเส่์�ยง ริวมถื้งวิธ่ิก�ริจำดัิ้ก�ริคัว�มเส์่�ยงดิ้�้นต่�่งๆ 

 • หน�้ท่�คัว�มริบัผิดิ้ชอบ คัณ๊ส์มบตั่ิ ว�ริะก�ริดิ้ำ�ริงต่ำ�แหน่งของกริริมก�ริ ริวมถื้งเริ่�องท่�ต่อ้งไดิ้ร้ิบัคัว�มเห็นชอบจำ�กกริริมก�ริ

 • หน�้ท่�คัว�มริบัผิดิ้ชอบ คัณ๊ส์มบตั่ิ ว�ริะก�ริดิ้ำ�ริงต่ำ�แหน่งของกริริมก�ริ ริวมถืง้เริ่�องท่�ต่อ้งไดิ้ร้ิบัคัว�มเห็นชอบจำ�กคัณะกริริมก�ริ 

  ต่ริวจำส์อบ คัณะกริริมก�ริส์ริริห�และพิจำ�ริณ�คั�่ต่อบแทน และคัณะกริริมก�ริดิ้�้นก�ริกำ�กบัดิ้แ่ลกิจำก�ริท่�ด่ิ้

 • จำริริย�บริริณส์ำ�หริบัพนกัง�น และกริริมก�ริของบริษัิัทฯ ริวมถื้งจำริริย�บริริณของนกัลงทน๊ส์มัพนัธิ์

 • ขอ้มล่ในก�ริต่ิดิ้ต่อ่ฝ่่�ยนกัลงทน๊ส์มัพนัธิ์

 • กำ�หนดิ้ใหจ้ำดัิ้ทำ�งบก�ริเงิน หริอ่ขอ้มล่ท�งก�ริเงิน เพ่�อแส์ดิ้งฐ�นะท�งก�ริเงิน และผลก�ริดิ้ำ�เนินง�นของบริษัิัทฯ ต่�มท่�กฎหม�ย 

  กำ�หนดิ้ และจำดัิ้ทำ�คัำ�อธิิบ�ยและก�ริวิเคัริ�ะหข์องฝ่่�ยจำดัิ้ก�ริ เพ่�อปริะกอบก�ริเปิดิ้เผยงบก�ริเงินทก๊ไต่ริม�ส์ ริวมทั�งใหเ้ปิดิ้เผย 

  ขอ้มล่อ่�นๆ ท่�เก่�ยวขอ้งอย่�งคัริบถืว้น ถืก่ต่อ้ง เพ่ยงพอและทนัเวล�  เพ่�อใหผ้่ถ่้ือห๊น้และผ่ม่้ส์ว่นไดิ้เ้ส์่ยของบริษัิัทฯ ไดิ้ร้ิบัทริ�บ 

  โดิ้ยทั�วถื้งกนั

 • กำ�หนดิ้ใหม่้ก�ริต่ริวจำส์อบบญัช่หริอ่งบก�ริเงิน โดิ้ยผ่ต้่ริวจำส์อบบญัช่ภ�ยนอกท่�ม่คัว�มเป็นอิส์ริะ และเปิดิ้เผยคั�่ส์อบบญัช่และ 

  คั�่บริกิ�ริอ่�นท่�ผ่ส้์อบบญัช่ใหบ้ริกิ�ริไวด้ิ้ว้ย

 • บริิษััทฯ จำะอำ�นวยคัว�มส์ะดิ้วกในก�ริวิเคัริ�ะหข์อ้มล่ของบริิษััทฯ ต่่อบค๊ัคัลภ�ยนอก เช่น นกัวิเคัริ�ะหห์ลกัทริพัย ์ ท่�ปริก้ษั� 

  ก�ริลงทน๊ บริษัิัทน�ยหน�้คั�้หลกัทริพัย ์ส์ถื�บนัก�ริจำดัิ้อนัดิ้บัคัว�มน่�เช่�อถ่ือ ส์่�อมวลชน และองคัก์ริกำ�กบัดิ้แ่ลภ�ยนอก เป็นต่น้  

  เพ่�อปริะโยชนใ์นก�ริต่ดัิ้ส์ินใจำลงทน๊ของผ่ล้งทน๊ หริอ่เพ่�อปริะโยชน ์ในดิ้�้นอ่�นๆ ผ่�นนกัลงทน๊ส์มัพนัธิ ์หริอ่ส์�ยเลข�นก๊�ริบริษัิัท 

  และกฎหม�ย

 • กำ�หนดิ้ใหเ้ปิดิ้เผยริ�ยง�นนโยบ�ยก�ริกำ�กบัดิ้แ่ลกิจำก�ริท่�ด่ิ้ นโยบ�ยบริหิ�ริคัว�มเส์่�ยง จำริริย�บริริณธิ๊ริกิจำ และผลก�ริปฏิบตั่ิ 

  ต่�มนโยบ�ยดิ้งักล�่ว ในริ�ยง�นปริะจำำ�ป่ ในเว็บไซื้ต่ข์องบริษัิัทฯ และปิดิ้ปริะก�ศ ณ ท่�ท ำ�ก�ริส์ำ�นกัง�นแหง่ใหญ่ และส์ำ�นกัง�น 

  ส์�ข�ทก๊แห่ง

 • กำ�หนดิ้ใหเ้ปิดิ้เผยบทบ�ทและหน�้ท่�ของคัณะกริริมก�ริทก๊ชด๊ิ้ของบริิษััทฯ จำำ�นวนคัริั�งของก�ริปริะชม๊ จำำ�นวนคัริั�งท่�กริริมก�ริ 

  แต่่ละท่�นเข�้ริว่มปริะชม๊ คัว�มเห็นของกริริมก�ริจำ�กก�ริทำ�หน�้ท่� ริวมถื้งเปิดิ้เผยนโยบ�ยร่ิปแบบ และลกัษัณะของก�ริจำ่�ย 

  คั่�ต่อบแทนใหก้ับกริริมก�ริ และผ่บ้ริิห�ริริะดิ้ับส์่งแต่่ละคันในริ�ยง�นปริะจำำ�ป่และเว็บไซื้ต่ข์องบริิษััทฯ ต่�มมต่ิท่�ปริะช๊ม 

  คัณะกริริมก�ริบริษัิัท คัริั�งท่� 1/2557

77บริิษััท คัันทริ่� กริ๊�ป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กัดิ้ (มห�ชน)



 • กำ�หนดิ้ใหก้ริริมก�ริม่หน�้ท่�ริ�ยง�นก�ริซื้่ �อข�ย/ถ่ือคัริองหลกัทริพัยข์องบริษัิัทฯ ใหค้ัณะกริริมก�ริบริษัิัท ทริ�บส์มำ��เส์มอ แมว้�่จำะ 

  ไม่ม่คัว�มเคัล่�อนไหวในก�ริถ่ือคัริองหลกัทริพัยข์องบริิษััทฯ แต่่อย่�งใดิ้ โดิ้ยใหถ่้ือปฏิบตั่ิต่�มม�ต่ริ� 59 แห่งพริะริ�ชบญัญัต่ิ 

  หลกัทริพัยแ์ละต่ล�ดิ้หลกัทริพัย ์ พ.ศ. 2535 ท่�กำ�หนดิ้ใหก้ริริมก�ริเปิดิ้เผยริ�ยง�นก�ริถ่ือหลกัทริพัยข์องต่นและคั่่ส์มริส์และ 

  บ๊ต่ริท่�ยังไม่บริริล๊นิต่ิภ�วะ ซื้้�งถ่ือหลักทริพัยใ์นบริิษััทฯ ต่ลอดิ้จำนก�ริเปล่�ยนแปลงก�ริถ่ือหลักทริพัย ์ ต่�มหลักเกณฑิแ์ละ 

  วิธ่ิก�ริของส์ำ�นกัง�น ก.ล.ต่.

 • ห�้มคัณะกริริมก�ริบริษัิัท ผ่บ้ริหิ�ริ และพนกัง�นในหน่วยง�นท่�เก่�ยวขอ้งกบัขอ้มล่ (ริวมทั�งคั่ส่์มริส์ และบต๊่ริท่�ยงัไมบ่ริริลนิ๊ต่ิภ�วะ 

  ของบค๊ัคัลดิ้งักล�่ว) ทำ�ก�ริซ่ื้ �อข�ยหลกัทริพัยข์องบริษัิัท ภ�ยใน 14 วนั ก่อนม่ก�ริเปิดิ้เผยงบก�ริเงินริ�ยไต่ริม�ส์ และงบก�ริเงิน 

  ปริะจำำ�ป่ ห�กผ่ใ้ดิ้ฝ่่�ฝ่่นใหพิ้จำ�ริณ�ลงโทษัต่�มขอ้กำ�หนดิ้ท่�ริะบไ๊วใ้นขอ้บงัคับัก�ริทำ�ง�นของบริษัิัทฯ

 • บริษัิัทฯ ไดิ้ก้ำ�หนดิ้ช่องท�งก�ริเปิดิ้เผยขอ้มล่ ดิ้งัต่อ่ไปน่�

   - ริะบบส์่�อส์�ริของต่ล�ดิ้หลกัทริพัยแ์ห่งปริะเทศไทย (SETPortal) 

   - หนงัส์่อริ�ยง�นปริะจำำ�ป่

   - www.cgholdings.co.th

   - ฝ่่�ยนกัลงทน๊ส์มัพนัธิ ์

• ริ�ย์ง�นของคัณะกริริมก�ริบริิษััท 

คัณะกริริมก�ริบริิษััท จำะจำดัิ้ใหม่้ริ�ยง�นคัว�มริบัผิดิ้ชอบของคัณะกริริมก�ริบริิษััท ในเริ่�องงบก�ริเงินของบริิษััทฯ และเริ่�องท่�ส์ ำ�คัญั

ต่�่งๆ ต่�มขอ้พง้ปฏิบตั่ิท่�ด่ิ้ในก�ริดิ้ำ�เนินธิ๊ริกิจำอย่�งถืก่ต่อ้ง โปริง่ใส์ และเป็นธิริริม และหลกัเกณฑิท่์�ต่ล�ดิ้หลกัทริพัยฯ์ ส์ ำ�นกัง�น ก.ล.ต่. 

และ/หริ่อหน่วยง�นกำ�กบัดิ้แ่ลท่�เก่�ยวขอ้งกำ�หนดิ้ แส์ดิ้งคัวบคั่่กบัริ�ยง�นของผ่ส้์อบบญัช่ในริ�ยง�นปริะจำำ�ป่ ริวมถื้งก�ริเปิดิ้เผยขอ้มล่

ส์ำ�คัญัอย่�งเพ่ยงพอในหม�ยเหต่๊ปริะกอบงบก�ริเงิน ทั�งน่ � คัณะกริริมก�ริบริิษััทไดิ้พิ้จำ�ริณ�แต่่งต่ั�งผ่ส้์อบบญัช่จำ�กบริิษััท ด่ิ้ลอยท ์

ท่ช้ โธิมทัส์ ๊ไชยยศ ส์อบบญัช่ จำำ�กดัิ้ ซื้้�งเป็นผ่ส้์อบบญัช่ของบริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ เช่นเด่ิ้ยวกนั

ทั�งน่ � คัณะกริริมก�ริต่ริวจำส์อบไดิ้ม่้น�งจิำต่ริมณ่ ส์ว๊ริริณพล่ เป็นผ่ม่้คัว�มร่ิแ้ละปริะส์บก�ริณเ์พ่ยงพอท่�จำะทำ�หน�้ท่�ในก�ริส์อบท�นคัว�ม

น่�เช่�อถ่ือของงบก�ริเงิน ริวมถื้งก�ริเปิดิ้เผยขอ้มล่ส์ำ�คัญัอย่�งเพ่ยงพอในหม�ยเหต่ป๊ริะกอบงบก�ริเงิน

อ่กทั�ง คัณะกริริมก�ริต่ริวจำส์อบยงัทำ�หน�้ท่�ในก�ริส์อบท�นใหบ้ริษัิัทฯ  ม่ริะบบคัวบคัม๊ภ�ยในท่�เพ่ยงพอ ม่ริะบบต่ริวจำส์อบภ�ยในท่�ไดิ้้

ม�ต่ริฐ�น และม่ก�ริปริะเมินริะบบบริหิ�ริคัว�มเส์่�ยงท่�ม่ปริะส์ิทธิิภ�พ ทนัส์มยั ริดัิ้กม๊ เหม�ะส์ม โดิ้ยคัณะกริริมก�ริต่ริวจำส์อบจำะห�ริอ่

และปริะชม๊ริว่มกบัส์�ยกำ�กบัดิ้แ่ลและส์�ยต่ริวจำส์อบกิจำก�ริภ�ยในและผ่ส้์อบบญัช่ภ�ยนอก  เพ่�อใหก้�ริริ�ยง�นท�งก�ริเงินของบริษัิัทฯ  

ม่คัว�มถืก่ต่อ้งและคัริบถืว้นและม่ก�ริจำดัิ้ทำ�ริ�ยง�นของคัณะกริริมก�ริต่ริวจำส์อบโดิ้ยเปิดิ้เผยไวใ้นริ�ยง�นปริะจำำ�ป่ของบริษัิัทฯ โดิ้ยในป่ 

2563 ไดิ้ม่้ก�ริปริะชม๊ของคัณะกริริมก�ริต่ริวจำส์อบ จำำ�นวน 4 คัริั�ง

• คัว�มสัมพันธ์์กับผู้้�ลังท๊น

คัณะกริริมก�ริบริิษััท ไดิ้ใ้หค้ัว�มส์ำ�คััญในก�ริเปิดิ้เผยขอ้ม่ลท่�ม่คัว�มถื่กต่อ้งคัริบถืว้นโปริ่งใส์ทันเวล� และเท่�เท่ยมกันใหแ้ก่นัก

ลงทน๊ ทั�งในส์่วนของก�ริริ�ยง�นขอ้มล่ท�งก�ริเงินและขอ้มล่ทั�วไป ริวมถื้งขอ้มล่ส์ำ�คัญัท่�ม่ผลกริะทบต่่อมล่คั่�หลกัทริพัยข์องบริิษััทฯ  

ผ่�นช่องท�งและส่์�อก�ริเผยแพริข่อ้มล่ของต่ล�ดิ้หลกัทริพัย ์และเว็บไซื้ต่ข์องบริษัิัทฯ ท่� www.cgholdings.co.th

อ่กทั�งเพ่�อให้ก�ริเปิดิ้เผยข้อม่ลของบริิษััทฯ ม่คัว�มถื่กต่้องคัริบถื้วน น่�เช่�อถ่ือ และยังเป็นก�ริป้องกันข่�วล่อต่่�งๆ บริิษััทฯ  

ม่หน่วยง�นนกัลงทน๊ส์มัพนัธิเ์ป็นผ่ร้ิบัผิดิ้ชอบในก�ริใหข้อ้มล่ ต่อบขอ้ซื้กัถื�ม และช่ �แจำงขอ้มล่ของบริิษััทฯ ใหผ้่ถ่้ือห๊น้ นกัลงทน๊และ 

ผ่ท่้�เก่�ยวขอ้งทริ�บอย่�งส์มำ��เส์มอ โดิ้ยผ่ล้งทน๊ส์�ม�ริถืติ่ดิ้ต่อ่ไดิ้ท่้�หม�ยเลขโทริศพัท ์0-2256-7999 ต่อ่ 1707 หริอ่ท่� E-mail address: 

CompanySec@cgholdings.co.th

บริษัิัทฯ ไดิ้ก้ำ�หนดิ้ใหส้์�ยกำ�กบัดิ้แ่ลและส์�ยต่ริวจำส์อบกิจำก�ริภ�ยในเป็นศน่ยก์ล�งในก�ริริบัและพิจำ�ริณ�เริ่�องริอ้งเริย่นและแจำง้เบ�ะแส์ 

โดิ้ยส์�ม�ริถืริอ้งเริย่นหริอ่แจำง้เบ�ะแส์ไดิ้ท่้� หม�ยเลขโทริศพัท ์0-2256-7999 ต่อ่ 1707 หริอ่ท่� E-mail address: CompanySec@cgholdings.co.th

78 รายงานประจำำาปี 2563



7.10  นโย์บ�ย์ก�ริกำ�กับด้แลัก�ริใช�ข�อม้ลัภั�ย์ใน

บริษัิัทฯ ไดิ้ก้ำ�หนดิ้ใหม่้นโยบ�ยก�ริกำ�กบัดิ้แ่ลก�ริใชข้อ้มล่ภ�ยใน  เพ่�อใหม่้ม�ต่ริก�ริปอ้งกนัและก�ริกำ�กบัดิ้แ่ลก�ริใชข้อ้มล่ภ�ยในอย�่งม่ 

ปริะส์ิทธิิภ�พและป้องกนัมิใหม่้ก�ริใชข้อ้มล่ภ�ยในแส์วงห�ผลปริะโยชน ์ เพ่�อต่นเองหริ่อเอ่ �อปริะโยชนแ์ก่บค๊ัคัลอ่�นในท�งมิชอบต่ลอดิ้

จำนส์อดิ้คัลอ้งต่�มหลกัก�ริของก�ริกำ�กบัดิ้แ่ลกิจำก�ริท่�ด่ิ้และก�ริบริหิ�ริจำดัิ้ก�ริดิ้ว้ยคัว�มโปริง่ใส์ โดิ้ยม่ริ�ยละเอ่ยดิ้ดิ้งัน่ �

• คัณะกริริมก�ริบริษัิัท และผ่บ้ริหิ�ริ ริวมถืง้คั่ส่์มริส์และบต๊่ริท่�ยงัไมบ่ริริลนิ๊ต่ภิ�วะ ม่หน�้ท่�ต่อ้งริ�ยง�นก�ริถ่ือหลกัทริพัยข์องต่นใหเ้ป็น 

 ไปต่�มกฎริะเบ่ยบของส์ำ�นกัง�น ก.ล.ต่. และต่ล�ดิ้หลกัทริพัยฯ์ ต่�มท่�กำ�หนดิ้

• ห�้มคัณะกริริมก�ริบริษัิัท ผ่บ้ริหิ�ริและพนกัง�นในหน่วยง�นท่�เก่�ยวขอ้งกบัขอ้มล่ (ริวมทั�งคั่ส่์มริส์และบต๊่ริท่�ยงัไมบ่ริริลนิ๊ต่ิภ�วะของ 

 บค๊ัคัลดิ้งักล�่ว) ทำ�ก�ริซ่ื้ �อข�ยหลกัทริพัยข์องบริษัิัท ภ�ยใน 14 วนั ก่อนม่ก�ริเปิดิ้เผยงบก�ริเงินริ�ยไต่ริม�ส์และงบก�ริเงินปริะจำำ�ป่ 

• ชั�นคัว�มลบัของขอ้มล่กำ�หนดิ้ใหข้อ้มล่ภ�ยในซื้้�งเป็นคัว�มลบัท�งธิร๊ิกิจำต่อ้งไดิ้ร้ิบัก�ริดิ้แ่ลปกปิดิ้มิใหร้ิั�วไหลออกไปภ�ยนอก คัว�มลบั 

 ของขอ้มล่อ�จำแบ่งไดิ้เ้ป็นหล�ยชั�นต่�มคัว�มส์ำ�คัญั เช่น ขอ้มล่ท่�เปิดิ้เผยไดิ้ ้ ขอ้มล่ปกปิดิ้ ขอ้มล่ลบั และขอ้มล่ลบัม�ก ซื้้�งก�ริใช ้

 ขอ้มล่ต่อ้งอย่ใ่นกริอบท่�ถ่ือว�่เป็นขอ้มล่ในหน�้ท่�และคัว�มริบัผิดิ้ชอบท่�ไดิ้ร้ิบัมอบหม�ยเท�่นั�น ไมเ่ปิดิ้เผยขอ้มล่ท่�ถ่ือว�่เป็นคัว�มลบั 

 ของบริษัิัทฯ อนันำ�ม�ซื้้�งคัว�มเส์่ยห�ยหริอ่ม่ผลกริะทบต่อ่คัว�มส์�ม�ริถืในก�ริแข่งขนัของบริษัิัทฯ ไม่ว�่จำะเป็นขอ้มล่อิเลก็ทริอนิกส์ ์ 

 ขอ้มล่ก�ริเงิน ก�ริปฏิบตั่ิง�น ขอ้มล่ธิ๊ริกิจำ แผนง�นในอน�คัต่ของบริษัิัทฯ และอ่�นๆ  ริะหว�่งท่�ปฏิบตั่ิง�นใหบ้ริษัิัทฯ และหลงัจำ�กพน้ 

 ส์ภ�พก�ริปฏิบตั่ิง�นแลว้

• ก�ริเปิดิ้เผยขอ้มล่ส์่ภ่�ยนอก กำ�หนดิ้ใหก้�ริเผยแพริข่อ้มล่ภ�ยในส์่ส่์�ธิ�ริณชนต่อ้งไดิ้ร้ิบัคัว�มเหน็ชอบจำ�ก ปริะธิ�นเจำ�้หน�้ท่�บริหิ�ริ  

 ผ่บ้ริหิ�ริ ฝ่่�ยง�นหริอ่บค๊ัคัลท่�ไดิ้ร้ิบัมอบหม�ยเท่�นั�น

• กำ�หนดิ้ใหม่้ก�ริจำดัิ้ทำ�เป็นริะเบ่ยบปฏิบตั่วิ�่ดิ้ว้ยม�ต่ริก�ริปอ้งกนัและก�ริใชข้อ้มล่ภ�ยในเป็นล�ยลกัษัณอ์กัษัริและจำดัิ้ใหม่้ก�ริส์่�อส์�ริ  

 เผยแพริน่โยบ�ยและกฎริะเบ่ยบดิ้งักล�่วแก่กริริมก�ริ ผ่บ้ริหิ�ริและพนกัง�นทก๊ริะดิ้บัอย�่งทั�วถื้งทั�งองคัก์ริ และเป็นไปอย�่งต่อ่เน่�อง 

 เพ่�อใหไ้ดิ้ร้ิบัทริ�บถืง้หน�้ท่�และคัว�มริบัผิดิ้ชอบต่�มท่�บริษัิัทฯ กำ�หนดิ้ไวใ้นนโยบ�ยและริะเบ่ยบนั�นๆ ห�กผ่ใ้ดิ้ฝ่่�ฝ่่นก�ริปฏิบตั่ิต่�ม 

 นโยบ�ยน่� ใหล้งโทษัต่�มขอ้กำ�หนดิ้ท่�ริะบไ๊วใ้นขอ้บงัคับัก�ริทำ�ง�นของบริษัิัท

7.11 คัว�มริับผู้ิดชอบของคัณะกริริมก�ริบริิษััท (BOARD RESPONSIBILITIES)

คัณะกริริมก�ริบริิษััทม่บทบ�ทส์ำ�คัญัในก�ริกำ�กบัดิ้แ่ลกิจำก�ริและม่วิส์ยัทศันใ์นก�ริกำ�หนดิ้นโยบ�ย กลยท๊ธิ ์ แผนธิ๊ริกิจำ งบปริะม�ณ 

และก�ริบริหิ�ริคัว�มเส์่�ยง โดิ้ยม่คัว�มเป็นอิส์ริะในก�ริต่ดัิ้ส์ินใจำ เพ่�อปริะโยชนส์์ง่ส์ด๊ิ้ของบริษัิัทฯ และผ่ถ่้ือห๊น้โดิ้ยริวม

• โคัริงสริ��งคัณะกริริมก�ริบริิษััท 

- คัณะกริริมก�ริบริษัิัท ปริะกอบดิ้ว้ยกริริมก�ริไม่นอ้ยกว�่ 5 ท่�น และไม่ม�กกว�่ 12 ท่�น โดิ้ยต่อ้งเป็นผ่ม่้ทกัษัะและปริะส์บก�ริณ ์

 หล�กหล�ยท่�ส์�ม�ริถืใชว้ิจำ�ริณญ�ณไดิ้อ้ย่�งเป็นอิส์ริะม่คัว�มเป็นผ่น้ ำ� ม่คัว�มร่ิ ้เพ่�อนำ�ม�ห�ริอ่ในท่�ปริะชม๊คัณะกริริมก�ริบริษัิัท  

 และต่อ้งเป็นผ่ม่้คัณ๊ส์มบตั่ติ่�มท่�กฎหม�ยกำ�หนดิ้ คัณะกริริมก�ริบริษัิัท จำะปริะกอบดิ้ว้ยกริริมก�ริอิส์ริะจำ�กภ�ยนอกซื้้�งเป็นผ่ม่้คัว�มร่ิ ้

 คัว�มส์�ม�ริถือย่�งนอ้ย 1 ใน 3 ของจำำ�นวนกริริมก�ริทั�งหมดิ้หริอ่อย่�งนอ้ยจำำ�นวน 3 ท่�นเพ่�อใหเ้กิดิ้ก�ริถ่ืวงดิ้ล๊ของกริริมก�ริท่�ไม ่

 เป็นผ่บ้ริหิ�ริ

 ทั�งน่ � ในก�ริแต่่งต่ั�งคัณะกริริมก�ริบริษัิัท จำะเป็นไปต่�มว�ริะท่�กำ�หนดิ้ไว ้ ม่คัว�มโปริง่ใส์ และชดัิ้เจำนในก�ริเส์นอช่�อกริริมก�ริเพ่�อ 

 ก�ริแต่ง่ต่ั�ง/เล่อกต่ั�ง ม่ปริะวตั่ิของกริริมก�ริท่�ม่ริ�ยละเอ่ยดิ้เพ่ยงพอและบริษัิัทฯ  จำะเปิดิ้เผยปริะวตั่ิของกริริมก�ริทก๊คันโดิ้ยละเอ่ยดิ้ 

 และทก๊คัริั�งท่�ม่ก�ริเปล่�ยนแปลงกริริมก�ริต่อ่ส์�ธิ�ริณชนผ่�นเว็บไซื้ต่แ์ละข่�วส์�ริของบริษัิัทฯ 

 

 ณ วนัท่� 31 ธินัว�คัม 2563  คัณะกริริมก�ริบริษัิัทม่จำำ�นวน 9 คัน โดิ้ยม่กริริมก�ริอิส์ริะ จำำ�นวน 4 คัน ซื้้�งม่กริริมก�ริเป็นผ่ห้ญิง 2 คัน  

 และบริิษััทฯ ม่เลข�น๊ก�ริคัณะกริริมก�ริบริิษััททำ�หน�้ท่�ปริะส์�นง�นริะหว่�งกริริมก�ริบริิษััท กับฝ่่�ยจำัดิ้ก�ริริวมทั�งดิ้่แลและ 

 ปริะส์�นง�นดิ้�้นกฎหม�ย กฎเกณฑิต์่�่งๆ ท่�เก่�ยวขอ้ง และดิ้ำ�เนินก�ริปริะส์�นง�นใหม่้ก�ริปฏิบตั่ิต่�มมต่ิคัณะกริริมก�ริบริษัิัท

- ก�ริดิ้ำ�ริงต่ำ�แหนง่กริริมก�ริและกริริมก�ริอิส์ริะ บริษัิัทฯ ไมม่่ก�ริจำำ�กดัิ้จำำ�นวนกริริมก�ริอิส์ริะ ผ่ท่้�ดิ้ ำ�ริงต่ำ�แหนง่กริริมก�ริและกริริมก�ริ 

 อิส์ริะจำะต่อ้งเป็นผ่ท่้�ม่คัณ๊ส์มบตั่ิเหม�ะส์ม โดิ้ยคัำ�นง้ถื้งคัว�มหล�กหล�ยของทกัษัะ ปริะส์บก�ริณ ์คัว�มส์�ม�ริถืเฉพ�ะดิ้�้น ท่�เป็น 

 ปริะโยชนก์บับริษัิัทฯ ริวมทั�งก�ริอทิ๊ศเวล� และก�ริปฏิบตั่หิน�้ท่�ไมม่่ลกัษัณะต่อ้งห�้มต่�มปริะก�ศส์ำ�นกัง�น ก.ล.ต่. และม่คัณ๊ส์มบตั่ิ 

 คัริบถืว้นต่�มพริะริ�ชบญัญตั่ิบริษัิัทมห�ชนจำำ�กดัิ้

79บริิษััท คัันทริ่� กริ๊�ป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กัดิ้ (มห�ชน)



- กำ�หนดิ้อำ�น�จำหน�้ท่�ของปริะธิ�นกริริมก�ริและปริะธิ�นเจำ�้หน�้ท่�บริิห�ริอย่�งชัดิ้เจำน และแยกบ๊คัคัลท่�ดิ้ ำ�ริงต่ำ�แหน่งปริะธิ�น 

 กริริมก�ริออกจำ�กบค๊ัคัลท่�ดิ้ ำ�ริงต่ำ�แหน่งปริะธิ�นเจำ�้หน�้ท่�บริหิ�ริ

- กำ�หนดิ้นโยบ�ยและวิธ่ิปฏิบตั่ิในก�ริไปดิ้ำ�ริงต่ำ�แหน่งกริริมก�ริท่�บริิษััทอ่�นของปริะธิ�นเจำ�้หน�้ท่�บริิห�ริและผ่บ้ริิห�ริริะดิ้บัส์ง่ของ 

 บริษัิัทฯ อย่�งชดัิ้เจำน ทั�งปริะเภทของต่ำ�แหน่งกริริมก�ริและจำำ�นวนบริษัิัทท่�ส์�ม�ริถืไปดิ้ำ�ริงต่ำ�แหน่งไดิ้ ้โดิ้ยต่อ้งผ่�นคัว�มเห็นชอบ 

 ของคัณะกริริมก�ริบริษัิัทก่อน

- แต่ง่ต่ั�งเลข�นก๊�ริบริษัิัท เพ่�อทำ�หน�้ท่�ใหค้ั ำ�แนะนำ�ดิ้�้นกฎหม�ยและกฎเกณฑิต์่�่งๆ ท่�คัณะกริริมก�ริจำะต่อ้งทริ�บและปฏิบตั่ิหน�้ท่� 

 ในก�ริดิ้แ่ลกิจำกริริมของคัณะกริริมก�ริ ริวมทั�งปริะส์�นง�นใหม่้ก�ริปฏิบตั่ิต่�มมต่ิคัณะกริริมก�ริ 

 โดิ้ยกำ�หนดิ้คัณ๊ส์มบตั่ิและปริะส์บก�ริณข์องเลข�นก๊�ริบริิษััทท่�เหม�ะส์มท่�จำะปฏิบตั่ิหน�้ท่�ในฐ�นะเลข�นก๊�ริบริิษััท และเปิดิ้เผย 

 คัณ๊ส์มบตั่ิและปริะส์บก�ริณข์องเลข�นก๊�ริบริษัิัท ไวใ้นริ�ยง�นปริะจำำ�ป่ และบนเว็บไซื้ต่ข์องบริษัิัทฯ ทั�งน่ � เลข�นก๊�ริบริษัิัทจำะไดิ้ร้ิบั 

 ก�ริฝ้่กอบริมและพฒัน�คัว�มร่ิอ้ย่�งต่อ่เน่�องในดิ้�้นกฎหม�ย ก�ริบญัช่ และก�ริปฏิบตั่ิหน�้ท่�เลข�นก๊�ริบริษัิัท

• คัณะกริริมก�ริช๊ดย์่อย์ 

บริิษััทฯ ม่คัณะกริริมก�ริริวมทั�งส์ิ �น 6 ชด๊ิ้ ปริะกอบไปดิ้ว้ยคัณะกริริมก�ริบริิษััท คัณะกริริมก�ริต่ริวจำส์อบ คัณะกริริมก�ริส์ริริห�และ

พิจำ�ริณ�คั�่ต่อบแทน คัณะกริริมก�ริก�ริลงทน๊ คัณะกริริมก�ริบริหิ�ริคัว�มเส์่�ยง และคัณะกริริมก�ริดิ้�้นก�ริกำ�กบัดิ้แ่ลกิจำก�ริท่�ด่ิ้ เพ่�อ

คัวบคัม๊ดิ้แ่ลบริษัิัทฯ ในดิ้�้นต่�่งๆ ดิ้งัริ�ยละเอ่ยดิ้ในหวัขอ้โคัริงส์ริ�้งก�ริจำดัิ้ก�ริ

ทั�งน่ � ปริะธิ�นคัณะกริริมก�ริต่อ้งไม่เป็นปริะธิ�นหริ่อส์ม�ชิกในคัณะกริริมก�ริชด๊ิ้ย่อย เพ่�อใหก้�ริทำ�หน�้ท่�ของคัณะกริริมก�ริชด๊ิ้ย่อยม่ 

คัว�มเป็นอิส์ริะอย่�งแทจ้ำริิง นอกจำ�กน่� เพ่�อใหก้�ริปฏิบตั่ิหน�้ท่�ของคัณะกริริมก�ริส์ริริห�และพิจำ�ริณ�คั่�ต่อบแทนเป็นไปอย่�งม่

ปริะส์ิทธิิภ�พ และบริริลว๊ตั่ถื๊ปริะส์งคัต์่่อหน�้ท่�และคัว�มริบัผิดิ้ชอบท่�ไดิ้ร้ิบัมอบหม�ยจำ�กคัณะกริริมก�ริ คัณะกริริมก�ริส์ริริห�และ

พิจำ�ริณ�คั�่ต่อบแทนจำะจำดัิ้ปริะชม๊อย�่งนอ้ย 2 คัริั�งต่อ่ป่ เพ่�อพิจำ�ริณ�ห�ริอ่ และดิ้ำ�เนินก�ริใดิ้ๆ ใหส้์ ำ�เริจ็ำลล๊ว่งต่�มหน�้ท่�คัว�มริบัผิดิ้ชอบ 

ของต่น

• บทบ�ทหน��ที�แลัะคัว�มริับผู้ิดชอบของคัณะกริริมก�ริบริิษััท

- ภาวะผู้้้นำา วิสัุยทศัน ์และค์วามเป็็นอิสุระในการติัดสิุนใจ

 คัณะกริริมก�ริบริษัิัท ม่หน�้ท่�และคัว�มริบัผิดิ้ชอบส์ง่ส์ด๊ิ้ในก�ริกำ�หนดิ้นโยบ�ย พิจำ�ริณ� อนม๊ตั่ิ และทบทวนกลยท๊ธิ ์ เป้�หม�ย  

 แผนธิ๊ริกิจำ งบปริะม�ณและก�ริบริหิ�ริคัว�มเส่์�ยงของบริษัิัทฯ ต่ลอดิ้จำนคัวบคัม๊ดิ้แ่ลใหฝ่้่�ยจำดัิ้ก�ริส์�ม�ริถืดิ้ำ�เนินก�ริใหเ้ป็นไปต่�ม 

 นโยบ�ยแผนง�นและงบปริะม�ณอย่�งม่ปริะส์ิทธิิภ�พและโปริ่งใส์ นอกจำ�กน่� คัณะกริริมก�ริบริิษััทไดิ้ใ้หค้ัว�มส์ำ�คัญัในเริ่�อง 

 ก�ริกำ�กบัดิ้แ่ลกิจำก�ริท่�ด่ิ้ โดิ้ยไดิ้จ้ำดัิ้ทำ�นโยบ�ยก�ริกำ�กบัดิ้แ่ลกิจำก�ริของบริษัิัทฯ เป็นล�ยลกัษัณอ์กัษัริ พริอ้มทั�งใหค้ัว�มเห็นชอบ 

 ทบทวนปริะเมนิผลก�ริปฏิบตั่ติ่�มนโยบ�ยดิ้งักล�่วอย�่งนอ้ยป่ละ 1 คัริั�ง โดิ้ยเนน้ใหบ้ริษัิัทฯ ม่ริะบบก�ริคัวบคัม๊ภ�ยในท่�ด่ิ้ ม่ม�ต่ริก�ริ 

 บริหิ�ริคัว�มเส์่�ยงท่�ม่ปริะส์ิทธิิภ�พ ริวมทั�งม่ก�ริต่ิดิ้ต่�มก�ริดิ้ำ�เนินก�ริในเริ่�องดิ้งักล�่วอย่�งส์มำ��เส์มอในก�ริปริะชม๊คัณะกริริมก�ริ 

 บริิษััท ดิ้งันั�นจำ้งจำำ�เป็นอย่�งยิ�งท่�คัณะกริริมก�ริบริิษััท ต่อ้งม่ภ�วะคัว�มเป็นผ่น้ ำ�ม่วิส์ยัทศันแ์ละม่คัว�มเป็นอิส์ริะในก�ริต่ดัิ้ส์ินใจำ  

 เพ่�อปริะโยชนส์์ง่ส์ด๊ิ้ของบริษัิัทฯ และผ่ถ่้ือห๊น้

- ค์วามขัดแย้งทางผู้ลป็ระโยชื่น์

 คัณะกริริมก�ริบริิษััท ไดิ้ก้ำ�หนดิ้เป็นนโยบ�ยและแนวปฏิบตั่ิท่�ชดัิ้เจำนในก�ริคัวบคั๊มดิ้่แล และป้องกันมิใหเ้กิดิ้คัว�มขดัิ้แยง้ท�ง 

 ผลปริะโยชนใ์นก�ริดิ้ำ�เนินธิ๊ริกิจำของบริษัิัทฯ ต่�มคั่ม่่อจำริริย�บริริณท�งธิ๊ริกิจำ ดิ้งัน่ �

 • จำดัิ้โคัริงส์ริ�้งและองคัป์ริะกอบของบริษัิัทฯ และของคัณะกริริมก�ริชด๊ิ้ต่�่งๆ ต่�มหลกัก�ริกำ�กบัดิ้แ่ลกิจำก�ริท่�ด่ิ้

 • ส์ง่เส์ริมิใหผ้่บ้ริหิ�ริและพนกัง�นทก๊คันปฏิบตั่ิง�นดิ้ว้ยคัว�มซ่ื้�อส์ตั่ย ์ส์จ๊ำริติ่ ยด้ิ้มั�นในจำริริย�บริริณวิช�ช่พ และไม่ใหค้ัว�มส์ำ�คัญั 

  ต่อ่ผลปริะโยชนส์์ว่นต่วัเหน่อคัว�มริบัผิดิ้ชอบท่�ม่ต่อ่บริษัิัทฯ ซื้้�งริวมถื้งก�ริริกัษั�คัว�มลบัของลก่คั�้ และก�ริไม่นำ�ขอ้มล่ภ�ยใน 

  ของบริษัิัทฯ และลก่คั�้ไปเปิดิ้เผยหริอ่นำ�ไปใชเ้พ่�อปริะโยชนส์์ว่นต่นหริอ่ผ่อ่้�น

 • ก�ริต่ดัิ้ส์ินใจำใดิ้ๆ ท่�อ�จำม่คัว�มขดัิ้แยง้ท�งผลปริะโยชนห์ริ่อกริณ่ท่�ม่ก�ริกริะทำ�บ�งอย่�งซื้้�งเป็นปริะโยชนต์่่อบริิษััทฯ แต่่ไม ่

  ส์อดิ้คัลอ้งกบัผลปริะโยชนท่์�แต่กต่�่งกนัของผ่ม่้ส์ว่นไดิ้เ้ส์่ยในแต่ล่ะกล๊ม่ คัณะกริริมก�ริบริษัิัท และฝ่่�ยจำดัิ้ก�ริจำะพิจำ�ริณ�ปัญห� 

  ดิ้งักล�่วอย่�งริอบคัอบดิ้ว้ยคัว�มริะมดัิ้ริะวงั ซ่ื้�อส์ตั่ยส์์จ๊ำริติ่ ม่เหต่ผ๊ล และเป็นอิส์ริะภ�ยใต่ก้ริอบจำริยิธิริริมท่�ด่ิ้ เพ่�อผลปริะโยชน ์

  ของบริษัิัทฯ เป็นส์ำ�คัญัและจำะเปิดิ้เผยใหผ้่ถ่้ือห๊น้ไดิ้ท้ริ�บทก๊คัริั�ง

80 รายงานประจำำาปี 2563



 • ในกริณ่ม่ปริะเดิ้็นท่�อ�จำม่คัว�มขดัิ้แยง้ท�งผลปริะโยชน ์ หริ่อเป็นก�ริทำ�ริ�ยก�ริท่�เก่�ยวโยงกนั หริ่อเป็นผ่ม่้ส์่วนเก่�ยวขอ้ง หริ่อ 

  เก่�ยวโยงกบัริ�ยก�ริท่�พิจำ�ริณ� ซื้้�งกริริมก�ริท่�นใดิ้ท่�ม่ส์่วนไดิ้เ้ส์่ยในว�ริะใดิ้ กริริมก�ริท่�นนั�นต่อ้งเปิดิ้เผยขอ้มล่ใหท่้�ปริะช๊ม 

  ไดิ้ร้ิบัทริ�บทนัท่และจำะไม่ม่ส์ิทธิิในก�ริเข�้ริว่มปริะชม๊ และไม่ม่ส์ิทธิิออกเส์่ยงในว�ริะดิ้งักล�่ว

 • กริริมก�ริ ผ่บ้ริหิ�ริ และพนกัง�นทก๊คัน พง้หล่กเล่�ยงก�ริกริะทำ�ท่�เป็นก�ริขดัิ้ต่่อผลปริะโยชนข์องบริษัิัทฯ ไม่ว่�จำะเกิดิ้จำ�กก�ริ 

  ต่ิดิ้ต่่อกบัผ่เ้ก่�ยวขอ้งกบับริิษััทฯ เช่น ลก่คั�้ คั่่แข่งขนั หริ่อจำ�กก�ริใชโ้อก�ส์หริ่อขอ้มล่ท่�ไดิ้จ้ำ�กก�ริเป็นกริริมก�ริหริ่อพนกัง�น 

  ในก�ริห�ปริะโยชนส์์่วนต่นหริ่อก�ริทำ�ธิ๊ริกิจำท่�แข่งขนักบับริิษััทฯ หริ่อก�ริทำ�ง�นอ่�นนอกเหน่อจำ�กง�นของบริิษััทฯ ซื้้�งไดิ้ส้์่งผล 

  กริะทบต่อ่ก�ริปฏิบตั่ิง�นในหน�้ท่�

 • กริริมก�ริ ผ่บ้ริหิ�ริ และพนกัง�นทก๊คันพง้ละเวน้ก�ริถ่ือห๊น้ในกิจำก�ริของคั่แ่ข่งของบริษัิัทฯ ห�กม่ผลทำ�ใหต้่อ้งละเวน้ก�ริกริะทำ� 

  ท่�คัวริทำ�ต่�มหน�้ท่� หริ่อม่ผลกริะทบต่่อก�ริปฏิบตั่ิง�นในหน�้ท่� ในกริณ่ท่�บค๊ัคัลดิ้งักล่�วไดิ้ห้๊น้ม�ก่อนเป็นกริริมก�ริ ผ่บ้ริิห�ริ  

  หริ่อพนักง�นหริ่อก่อนท่�บริิษััทฯ จำะเข�้ไปทำ�ธิ๊ริกิจำนั�นหริ่อก�ริไดิ้ม้�โดิ้ยมริดิ้กบ๊คัคัลดิ้ังกล่�วต่อ้งริ�ยง�นใหผ้่บ้งัคัับบญัช� 

  ต่�มลำ�ดิ้บัชั�นทริ�บและใหส้์ ำ�เน�ส์ง่ส์�ยกำ�กบัดิ้แ่ลและส์�ยต่ริวจำส์อบกิจำก�ริภ�ยในทก๊คัริั�ง

• จริยธ์รรมธุ์รกิจ

ในก�ริดิ้ำ�เนินธิร๊ิกิจำไปส์่ค่ัว�มส์ำ�เริจ็ำและบริริลเ๊ป�้หม�ยส์ง่ส์ด๊ิ้ริวมถืง้ก�ริม่ริะบบก�ริปฏิบตั่งิ�นท่�ม่ปริะส์ทิธิิภ�พซื้้�งปัจำจำยัท่�ส์ ำ�คัญัปริะก�ริหน้�ง 

ค่ัอ ก�ริม่จำริิยธิริริมในก�ริดิ้ำ�เนินธิ๊ริกิจำ คัณะกริริมก�ริบริิษััทฯ ไดิ้ต้่ริะหนักถื้งคัว�มส์ำ�คัญัดิ้งักล่�วจำ้งไดิ้จ้ำัดิ้ทำ�ขอ้พ้งปฏิบตั่ิเก่�ยวกับ 

จำริริย�บริริณข้ �น เพ่�อม๊่งเนน้ถื้งก�ริม่จำริยิธิริริมในก�ริดิ้ำ�เนินธิ๊ริกิจำและก�ริปฏิบตั่ิต่�มขอ้บงัคับัของท�งก�ริ เพ่�อใหก้ริริมก�ริ ผ่บ้ริหิ�ริ และ

พนกัง�นทก๊คันยด้ิ้ถ่ือเป็นแนวท�งในก�ริปฏิบตั่ิหน�้ท่�ดิ้ว้ยคัว�มซ่ื้�อส์ตั่ยส์์จ๊ำริติ่และเท่�ยงธิริริมทั�งก�ริปฏิบตั่ิต่อ่บริษัิัทฯ ลก่คั�้ ผ่ถ่้ือห๊น้และ 

ผ่ม่้ส์่วนไดิ้เ้ส์่ยทก๊กล๊่ม ริวมถื้งไดิ้ก้ำ�หนดิ้บทลงโทษัท�งวินยัส์ำ�หริบัผ่ฝ่้่�ฝ่่นหริ่อไม่ปฏิบตั่ิต่�มไวด้ิ้ว้ย โดิ้ยบริิษััทฯ ไดิ้ม้อบหม�ยใหส้์�ย

กำ�กบัดิ้แ่ลและส์�ยต่ริวจำส์อบกิจำก�ริภ�ยในทำ�หน�้ท่�ต่ิดิ้ต่�มและคัวบคัม๊ดิ้แ่ลใหม่้ก�ริปฏิบตั่ิต่�มขอ้พง้ปฏิบตั่ิดิ้งักล�่วเป็นปริะจำำ�

• ระบบการค์วบคุ์มและติรวจสุอบภายในและการรายงานทางการเงนิ

คัณะกริริมก�ริบริิษััท ไดิ้ใ้หค้ัว�มส์ำ�คัญัต่่อริะบบก�ริคัวบคัม๊ภ�ยในเป็นอย่�งยิ�งทั�งในริะดิ้บับริิห�ริและริะดิ้บัปฏิบตั่ิง�นโดิ้ยเนน้ใหม่้

คัว�มเพ่ยงพอและเหม�ะส์มกบัก�ริดิ้ำ�เนินธิ๊ริกิจำ เพ่�อปอ้งกนัคัว�มเส์่ยห�ยท่�อ�จำจำะเกิดิ้ข้ �นกบับริษัิัทฯ โดิ้ยริวมทั�งดิ้�้นก�ริเงิน ก�ริดิ้ำ�เนิน

ง�น ก�ริบริหิ�ริคัว�มเส่์�ยงและก�ริกำ�กบัดิ้แ่ลก�ริปฏิบตั่ิง�น จำง้ไดิ้ก้ำ�หนดิ้นโยบ�ยเก่�ยวกบัริะบบก�ริคัวบคัม๊และต่ริวจำส์อบภ�ยใน ดิ้งัน่ �

- กำ�หนดิ้ใหฝ่้่�ยจำดัิ้ก�ริของบริษัิัทฯ ริบัผิดิ้ชอบต่อ่ก�ริจำดัิ้ทำ�ริ�ยง�นท�งก�ริเงินท่�ม่คัว�มถืก่ต่อ้งคัริบถืว้นและทนัเวล� ทั�งงบก�ริเงิน 

 ริ�ยไต่ริม�ส์ ริ�ยคัริ้�งป่และริ�ยป่

- กำ�หนดิ้ใหค้ัณะกริริมก�ริบริษัิัทหริอ่คัณะกริริมก�ริต่ริวจำส์อบใหค้ัว�มเห็นถื้งคัว�มเพ่ยงพอของริะบบคัวบคัม๊ภ�ยในและก�ริบริหิ�ริ 

 คัว�มเส่์�ยงไวใ้นริ�ยง�นปริะจำำ�ป่

- กำ�หนดิ้ใหม่้ริะบบก�ริคัวบคัม๊และต่ริวจำส์อบภ�ยในท่�ม่ปริะส์ิทธิิภ�พ เพ่�อใหม้ั�นใจำไดิ้ว้่� บริิษััทฯ ม่ก�ริปฏิบตั่ิต่�มม�ต่ริฐ�นและ 

 กฎหม�ยต่�่งๆ ท่�เก่�ยวขอ้ง ภ�ยใต่ก้�ริต่ริวจำส์อบของผ่ต้่ริวจำส์อบภ�ยใน และก�ริส์อบท�นของคัณะกริริมก�ริต่ริวจำส์อบ

- กำ�หนดิ้ภ�ริะหน�้ท่�และอำ�น�จำในก�ริดิ้ำ�เนินก�ริของผ่บ้ริหิ�ริไวเ้ป็นล�ยลกัษัณอ์กัษัริ

- กำ�หนดิ้ใหม่้ก�ริคัวบคัม๊และต่ริวจำส์อบก�ริใชท้ริพัยส์์ินของบริษัิัทฯ อย่�งต่อ่เน่�องเพ่�อไม่ใหเ้กิดิ้คัว�มเส์่ยห�ย หริ่อม่ก�รินำ�ไปใชห้ริอ่ 

 ห�ปริะโยชนโ์ดิ้ยมิชอบ

- ม่ก�ริแบง่แยกหน�้ท่�คัว�มริบัผิดิ้ชอบของบค๊ัคัลหริอ่หน่วยง�นเพ่�อใหเ้กิดิ้ก�ริถ่ืวงดิ้ล๊และต่ริวจำส์อบริะหว่�งกนัอย่�งเหม�ะส์ม

- คัณะกริริมก�ริบริษัิัทไดิ้ใ้หค้ัว�มส์ำ�คัญัต่่อคัำ�แนะนำ�หริ่อขอ้เส์นอแนะของผ่ส้์อบบญัช่อิส์ริะ และผ่ต้่ริวจำส์อบจำ�กองคัก์ริกำ�กบัดิ้แ่ล 

 ภ�ยนอก เพ่�อเป็นแนวท�งในก�ริพิจำ�ริณ�ปริบัปร๊ิงก�ริดิ้ำ�เนินง�นใหถ้ืก่ต่อ้ง เหม�ะส์ม

- คัณะกริริมก�ริบริษัิัท ม่นโยบ�ยใหส้์�ยกำ�กบัดิ้แ่ลและส์�ยต่ริวจำส์อบกิจำก�ริภ�ยในริ�ยง�นต่ริงต่อ่คัณะกริริมก�ริต่ริวจำส์อบ เพ่�อคัว�ม 

 เป็นอิส์ริะส์�ม�ริถืต่ริวจำส์อบและถ่ืวงดิ้ล๊ไดิ้อ้ย่�งม่ปริะส์ิทธิิภ�พ

- คัณะกริริมก�ริบริษัิัทม่นโยบ�ยใหด้ิ้ ำ�เนินก�ริส์ริริห� และคัดัิ้เล่อกผ่ส้์อบบญัช่ภ�ยนอกจำ�กส์ำ�นกัง�นส์อบบญัช่ท่�ม่ช่�อเส์่ยง และไดิ้ ้

 ริบัคัว�มเห็นชอบจำ�กส์ำ�นกัง�น ก.ล.ต่. เพ่�อทำ�หน�้ท่�ต่ริวจำส์อบคัว�มถืก่ต่อ้งคัริบถืว้นของก�ริบนัทก้บญัช่ และก�ริเปิดิ้เผยขอ้มล่ 

 เก่�ยวกบันโยบ�ยก�ริบญัช่ พริอ้มทั�งเส์นอแนะ และแกไ้ขจำด๊ิ้อ่อนหริอ่ขอ้บกพริอ่งของก�ริบนัทก้บญัช่หริอ่ริะบบก�ริคัวบคัม๊ภ�ยใน 

 ของบริษัิัทฯ 
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- กำ�หนดิ้นโยบ�ยดิ้�้นบริิห�ริคัว�มเส์่�ยงให้คัริอบคัล๊มทั�งองคัก์ริ โดิ้ยให้ฝ่่�ยจำัดิ้ก�ริเป็นผ่้ปฏิบัต่ิต่�มนโยบ�ยและริ�ยง�นให ้

 คัณะกริริมก�ริทริ�บเป็นปริะจำำ� และทบทวนริะบบหริอ่ปริะเมินปริะส์ทิธิิผลของก�ริจำดัิ้ก�ริคัว�มเส์่�ยงอย�่งนอ้ยป่ละคัริั�ง และเปิดิ้เผย 

 ไวใ้นริ�ยง�นปริะจำำ�ป่ และในทก๊ๆ ริะยะเวล�ท่�พบว�่ริะดิ้บัคัว�มเส์่�ยงม่ก�ริเปล่�ยนแปลง ริวมถืง้ใหค้ัว�มส์ำ�คัญักบัส์ญัญ�ณเต่่อนภยั 

 ลว่งหน�้ และริ�ยก�ริผิดิ้ปกติ่ทั�งหล�ย

- กำ�หนดิ้กลไกกำ�กบัดิ้แ่ลบริษัิัทยอ่ยและบริษัิัทริว่ม เพ่�อดิ้แ่ลริกัษั�ผลปริะโยชนใ์นเงินลงทน๊ของบริษัิัทฯ โดิ้ยพิจำ�ริณ�คัว�มเหม�ะส์ม 

 ของบค๊ัคัลท่�จำะส์ง่ไปเป็นกริริมก�ริในบริษัิัทย่อยและบริษัิัทริว่มต่�มส์ดัิ้ส์ว่นก�ริถ่ือห๊น้  

ต่�มมต่ิท่�ปริะชม๊คัณะกริริมก�ริบริษัิัท คัริั�งท่� 4/2557 เม่�อวนัท่� 26 ส์ิงห�คัม 2557 น�ยส์ดิ้�วธ๊ิ เต่ชะอบ๊ล น�ยส์ร๊ิพล ขวญัใจำธิญัญ� และ

พลเอกเลิศริตั่น ์ ริตั่นว�นิช ไดิ้ร้ิบัมอบหม�ยใหเ้ป็นต่วัแทนของบริิษััทฯ ในบริิษััทหลกัทริพัยจ์ำดัิ้ก�ริกองทน๊ เอ็มเอฟซ่ื้ จำำ�กดัิ้ (มห�ชน)  

ภ�ยหลงัก�ริปริบัโคัริงส์ริ�้ง เพ่�อใหเ้ป็นไปต่�มนโยบ�ยของบริษัิัทฯ และก�ริทำ�ริ�ยก�ริต่�่งๆ ใหถ้ืก่ต่อ้งต่�มขอ้บงัคับัของบริษัิัทฯ กฎหม�ย 

ปริะก�ศ และหลกัเกณฑิอ่์�นๆ ท่�เก่�ยวขอ้ง โดิ้ยใหม่้ดิ้ล๊ยพินิจำในก�ริพิจำ�ริณ�ออกเส์ย่งในก�ริปริะชม๊คัณะกริริมก�ริของ MFC ในเริ่�องท่�เก่�ยว

กบัก�ริบริหิ�ริจำดัิ้ก�ริทั�วไปและดิ้ำ�เนินธิ๊ริกิจำต่�มปกต่ิของ MFC ไดิ้ต้่�มแต่จ่ำะเห็นส์มคัวริ เพ่�อปริะโยชนส์์ง่ส์ด๊ิ้ของบริษัิัทฯ และบริษัิัทริว่ม 

ทั�งน่ � ในป่ 2563 เม่�อคัำ�นวณส์ดัิ้ส์ว่นกริริมก�ริของ MFC ท่�เป็นต่วัแทนของบริษัิัทฯ  คัิดิ้เป็นริอ้ยละ 23.08 ของจำำ�นวนกริริมก�ริทั�งหมดิ้

ของ MFC ซื้้�งนอ้ยกว่�ริอ้ยละ 24.96 อนัเป็นส์ดัิ้ส์ว่นก�ริถ่ือห๊น้ของบริษัิัทฯ ใน MFC ภ�ยหลงัก�ริปริบัโคัริงส์ริ�้ง

ต่�มมต่ิท่�ปริะชม๊คัณะกริริมก�ริบริษัิัท คัริั�งท่� 1/2560 บริษัิัทฯ ไดิ้พิ้จำ�ริณ�เส์นอช่�อบค๊ัคัลเข�้ริบัก�ริเลอ่กต่ั�งเป็นกริริมก�ริบริษัิัทหลกัทริพัย ์

คันัทริ่� กร๊ิ�ป จำำ�กดัิ้ (มห�ชน) ดิ้งัต่อ่ไปน่�   

1. น�ยส์ร๊ิพล ขวญัใจำธิญัญ�

2. น�ยฮองไซื้ ซื้ิม

3. ดิ้ริ. ว่ริพฒัน ์เพชริคัป๊ต่ ์

4. น�ยธินโชต่ิ ร๊ิง่ส์ิทธิิวฒัน์

และเพ่�อใหเ้กิดิ้คัว�มโปริง่ใส์เป็นธิริริมต่่อผ่ม่้ส์ว่นไดิ้เ้ส์่ยทก๊ภ�คัส์ว่น และเกิดิ้คัว�มชดัิ้เจำนในก�ริบริหิ�ริง�นริะหว่�งบริษัิัทฯ และบริษัิัท

ย่อย ในวนัท่� 16 มกริ�คัม 2560 กริริมก�ริของบริษัิัทย่อยบ�งคันซื้้�งเป็นกริริมก�ริชด๊ิ้เด่ิ้ยวกบักริริมก�ริของบริษัิัทฯ  จำง้ไดิ้ล้�ออกจำ�กก�ริ

เป็นกริริมก�ริของบริษัิัทย่อย จำำ�นวน 2 ท่�น ไดิ้แ้ก่ น�ยส์ดิ้�วธ๊ิ เต่ชะอบ๊ล และน�ยทอมม่� เต่ชะอบ๊ล 

ทั�งน่ �เน่�องจำ�ก น�ยฮองไซื้ ซื้ิม กริริมก�ริไดิ้เ้ส์่ยช่วิต่ลงเม่�อวนัท่� 6 ธินัว�คัม 2561 ดิ้งันั�น ในป่ 2563 คัณะกริริมก�ริบริษัิัทของบริษัิัทย่อย 

ปัจำจำบ๊นัจำง้ม่กริริมก�ริ 7 ท่�น ไดิ้แ้ก่

1.     น�ย ส์ร๊ิพล   ขวญัใจำธิญัญ�     ปริะธิ�นกริริมก�ริ

2.     พล.อ.อ.เพิ�มเก่ยริติ่   ลวณะม�ลย ์   กริริมก�ริอิส์ริะ และปริะธิ�นกริริมก�ริต่ริวจำส์อบ

3.     น�ย วส์ ๊  ชิวปริช่�             กริริมก�ริอิส์ริะ และกริริมก�ริต่ริวจำส์อบ

4.     น�ย ภทัริ   จำง้ก�นต่ก์ล๊         กริริมก�ริอิส์ริะ และกริริมก�ริต่ริวจำส์อบ

5.     ดิ้ริ. พอจำำ�   อริณัยก�นนท ์     กริริมก�ริอิส์ริะ

6.     ดิ้ริ. ว่ริพฒัน ์  เพชริคัป๊ต่ ์          กริริมก�ริ และปริะธิ�นเจำ�้หน�้ท่�บริหิ�ริ

7.     น�ย ธินโชต่ิ   ร๊ิง่ส์ิทธิิวฒัน ์              กริริมก�ริ

ทั�งน่ �  เม่�อคัำ�นวณส์ดัิ้ส์ว่นของกริริมก�ริของบริษัิัทย่อยท่�เป็นต่วัแทนของบริษัิัทฯ คัิดิ้เป็นริอ้ยละ 42.86 ของจำำ�นวนกริริมก�ริทั�งหมดิ้ของ

บริษัิัท และกริริมก�ริอิส์ริะ คัิดิ้เป็นริอ้ยละ 57.41 ของจำำ�นวนกริริมก�ริทั�งหมดิ้

• การป็ระชุื่มของค์ณะกรรมการบริษััท 

- คัณะกริริมก�ริบริษัิัทกำ�หนดิ้วนัและเวล�ก�ริปริะชม๊ว�ริะปกติ่ลว่งหน�้ ปริะจำำ�ป่ 2563 จำำ�นวนทั�งส์ิ �น 6 คัริั�ง เพ่�อใหก้ริริมก�ริส์�ม�ริถื 

 จำดัิ้ส์ริริเวล�ของต่นส์ำ�หริบัก�ริปริะชม๊ทก๊คัริั�งไดิ้โ้ดิ้ยส์ะดิ้วก 
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- ในก�ริปริะชม๊คัณะกริริมก�ริบริษัิัท ต่อ้งม่กริริมก�ริเข�้ปริะชม๊ไมน่อ้ยกว�่ 2 ใน 3 ของจำำ�นวนกริริมก�ริทั�งหมดิ้ จำง้จำะคัริบองคัป์ริะชม๊  

 ปริะธิ�นกริริมก�ริบริษัิัทเป็นผ่ใ้หค้ัว�มเห็นชอบในก�ริจำดัิ้เริ่�องท่�จำะเข�้ว�ริะก�ริปริะชม๊โดิ้ยก�ริพิจำ�ริณ�ริว่มกบัปริะธิ�นเจำ�้หน�้ท่� 

 บริหิ�ริ และจำะพิจำ�ริณ�คัำ�ขอของกริริมก�ริบ�งท่�นท่�จำะบริริจำเ๊ริ่�องอ่�นท่�ส์ ำ�คัญัเป็นว�ริะในก�ริปริะชม๊ ทั�งน่ �  กริริมก�ริแต่ล่ะท่�นม่ 

 คัว�มเป็นอิส์ริะท่�จำะเส์นอเริ่�องเข�้ส์่ว่�ริะในก�ริปริะชม๊

- ปริะธิ�นกริริมก�ริบริษัิัทดิ้ำ�เนินก�ริจำดัิ้ส์ริริเวล�ใหอ้ย่�งเพ่ยงพอท่�ฝ่่�ยจำดัิ้ก�ริจำะเส์นอเริ่�องหริอ่เอกส์�ริ ขอ้มล่ เพ่�อก�ริอภิปริ�ย และ 

 ม่ริะยะเวล�ม�กพอท่�กริริมก�ริจำะอภิปริ�ยปัญห�ในปริะเดิ้็นท่�ส์ ำ�คัญัอย่�งริอบคัอบโดิ้ยทั�วกนั

- คัณะกริริมก�ริบริษัิัท ส์นบัส์นน๊ใหม่้ก�ริเชิญผ่บ้ริหิ�ริริะดิ้บัส์ง่เข�้ริว่มปริะชม๊คัณะกริริมก�ริบริษัิัท เพ่�อใหข้อ้มล่ หริ่อริ�ยละเอ่ยดิ้ 

 เพิ�มเต่ิมในฐ�นะเป็นผ่ท่้�เก่�ยวขอ้งโดิ้ยต่ริง และเพ่�อใหค้ัณะกริริมก�ริบริษัิัท ไดิ้ม่้โอก�ส์ร่ิจ้ำกักบัผ่บ้ริหิ�ริริะดิ้บัส์ง่

- คัณะกริริมก�ริบริษัิัทส์�ม�ริถืเข�้ถืง้ และขอขอ้มล่ คัำ�ปริก้ษั� และบริกิ�ริต่�่งๆ ท่�จำ ำ�เป็นเพิ�มเต่ิมไดิ้จ้ำ�กปริะธิ�นกริริมก�ริบริหิ�ริ หริ่อ 

 ผ่บ้ริหิ�ริอ่�นท่�ไดิ้ร้ิบัมอบหม�ย หริ่ออ�จำขอคัว�มเห็นท่�เป็นอิส์ริะจำ�กท่�ปริก้ษั�ภ�ยนอกไดิ้ ้ โดิ้ยบริษัิัทฯ ไดิ้ม้อบหม�ยใหเ้ลข�นก๊�ริ 

 บริษัิัท เป็นผ่ป้ริะส์�นง�น

- ฝ่่�ยจำดัิ้ก�ริและผ่บ้ริหิ�ริริะดิ้บัส์ง่ ม่หน�้ท่�ใหข้อ้มล่ คัำ�ปริก้ษั� และบริกิ�ริต่�่งๆ ท่�เหม�ะส์ม และทนัเวล� แก่คัณะกริริมก�ริบริษัิัท       

- กำ�หนดิ้ใหเ้ลข�นก๊�ริบริษัิัท จำดัิ้ส์ง่หนงัส์่อเชิญปริะชม๊ พริอ้มดิ้ว้ยริะเบ่ยบว�ริะก�ริปริะชม๊ และเอกส์�ริปริะกอบก�ริปริะชม๊ในแต่ล่ะ 

 ว�ริะใหแ้ก่กริริมก�ริก่อนก�ริปริะชม๊ลว่งหน�้ไมน่อ้ยกว�่ 5 วนัทำ�ก�ริ เพ่�อใหก้ริริมก�ริทก๊ท�่นม่เวล� เพ่ยงพอท่�จำะศก้ษั�ขอ้มล่ต่�่งๆ  

 ก่อนก�ริเข�้ริว่มปริะชม๊ในแต่ล่ะคัริั�ง

- ในก�ริปริะชม๊คัณะกริริมก�ริบริิษััททก๊คัริั�งไดิ้จ้ำดัิ้ใหม่้ก�ริบนัท้กริ�ยง�นก�ริปริะชม๊อย่�งคัริบถืว้น ทก๊ว�ริะเป็นล�ยลกัษัณอ์กัษัริ 

  และจำดัิ้เก็บริ�ยง�นดิ้งักล�่วท่�ผ�่นก�ริริบัริองจำ�กคัณะกริริมก�ริบริษัิัทแลว้เพ่�อใหค้ัณะกริริมก�ริบริษัิัทและ/หริอ่ผ่ท่้�เก่�ยวขอ้งส์�ม�ริถื 

 ต่ริวจำส์อบไดิ้ต้่ลอดิ้เวล�

- กริริมก�ริท๊กคันคัวริจำะเข�้ริว่มปริะช๊มไม่นอ้ยกว่�ริอ้ยละ 75 ของจำำ�นวนก�ริปริะช๊มคัณะกริริมก�ริบริิษััททั�งหมดิ้ท่�ไดิ้จ้ำดัิ้ใหม่้ข้ �น 

 ในริอบป่

- กำ�หนดิ้นโยบ�ยใหก้ริริมก�ริท่�ไมเ่ป็นผ่บ้ริหิ�ริม่โอก�ส์ท่�จำะปริะชม๊ริะหว�่งกนัเองต่�มคัว�มจำำ�เป็นเพ่�ออภิปริ�ยปัญห�ต่�่งๆ เก่�ยวกบั 

 ก�ริจำดัิ้ก�ริท่�อย่่ในคัว�มส์นใจำ โดิ้ยไม่ม่ฝ่่�ยจำดัิ้ก�ริริว่มดิ้ว้ย และแจำง้ใหป้ริะธิ�นเจำ�้หน�้ท่�บริหิ�ริทริ�บถื้งผลก�ริปริะชม๊ดิ้ว้ย

• การป็ระเมินตินเองของค์ณะกรรมการบริษััท 

คัณะกริริมก�ริบริษัิัท ไดิ้ส้์นบัส์นน๊ใหม่้ก�ริปริะเมินต่นเอง โดิ้ยคัณะกริริมก�ริบริษัิัท จำะปริะเมินผลก�ริปฏิบตั่ิง�นดิ้ว้ยต่นเองเป็นปริะจำำ�

ท๊กป่ เพ่�อใหค้ัณะกริริมก�ริบริิษััท ริ่วมกันพิจำ�ริณ�ผลง�น ปัญห� และอ๊ปส์ริริคั เพ่�อก�ริปริบัปร๊ิงแกไ้ขต่่อไป ซื้้�งในก�ริปริะเมินผล 

ดิ้งักล�่วเป็นก�ริปริะเมินผลก�ริปฏิบตั่ิง�นของคัณะกริริมก�ริบริษัิัท

• การป็ระเมินค์ณะกรรมการบริษััท

โดิ้ยคัณะกริริมก�ริไดิ้ก้ำ�หนดิ้หลกัเกณฑิใ์นก�ริปริะเมินผลก�ริปฏิบตั่ิง�นของคัณะกริริมก�ริบริษัิัททั�งคัณะ ม่ริ�ยละเอ่ยดิ้ดิ้งัน่ �

• ม่ก�ริกำ�หนดิ้หวัขอ้ก�ริปริะเมินในแต่ล่ะดิ้�้น ดิ้งัน่ �

 - โคัริงส์ริ�้งและคัณ๊ส์มบตั่ิของคัณะกริริมก�ริ

 - บทบ�ท หน�้ท่� และคัว�มริบัผิดิ้ชอบของคัณะกริริมก�ริ

 - ก�ริปริะชม๊คัณะกริริมก�ริ

 - ก�ริทำ�หน�้ท่�ของกริริมก�ริ

 - คัว�มส์มัพนัธิก์บัฝ่่�ยจำดัิ้ก�ริ

 - ก�ริพฒัน�ต่นเองของกริริมก�ริ และก�ริพฒัน�ผ่บ้ริหิ�ริ

• วิธ่ิก�ริใหค้ัะแนนก�ริปริะเมิน

 0 = ไม่เห็นดิ้ว้ยอย่�งยิ�ง หริอ่ไม่ม่ก�ริดิ้ำ�เนินก�ริในเริ่�องนั�น 

 1 = ไม่เห็นดิ้ว้ย หริอ่ม่ก�ริดิ้ำ�เนินก�ริในเริ่�องนั�นเลก็นอ้ย 

 2 = เห็นดิ้ว้ย หริอ่ม่ก�ริดิ้ำ�เนินก�ริในเริ่�องนั�นพอส์มคัวริ 

 3 = เห็นดิ้ว้ยคัอ่นข�้งม�ก หริอ่ม่ก�ริดิ้ำ�เนินก�ริในเริ่�องนั�นด่ิ้ 

 4 = เห็นดิ้ว้ยอย่�งม�ก หริอ่ม่ก�ริดิ้ำ�เนินก�ริในเริ่�องนั�นอย่�งด่ิ้เย่�ยม
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• การวัดผู้ลการป็ระเมิน

• การป็ระเมินผู้ลการป็ฏิิบัติงิานของค์ณะกรรมการชุื่ดย่อย

คัณะกริริมก�ริบริิษััทไดิ้ก้ำ�หนดิ้ให้ปริะเมินผลก�ริปฏิบัต่ิง�นของคัณะกริริมก�ริช๊ดิ้ย่อยท๊กคัณะ ซื้้�งไดิ้แ้ก่ คัณะกริริมก�ริบริิษััท 

คัณะกริริมก�ริต่ริวจำส์อบ คัณะกริริมก�ริบริิห�ริคัว�มเส์่�ยง คัณะกริริมก�ริก�ริลงทน๊ คัณะกริริมก�ริส์ริริห�และพิจำ�ริณ�คั่�ต่อบแทน 

และคัณะกริริมก�ริดิ้�้นก�ริกำ�กับดิ้่แลกิจำก�ริท่�ด่ิ้โดิ้ยใชห้ลักเกณฑิก์�ริปริะเมินเช่นเด่ิ้ยวกันกับก�ริปริะเมินคัณะกริริมก�ริบริิษััท 

ทั�งคัณะ นอกจำ�กน่� หวัขอ้ท่�ใชใ้นก�ริปริะเมิน จำะแต่กต่�่งกนัไปต่�มบทบ�ทและหน�้ท่�ส์ ำ�คัญัของคัณะกริริมก�ริชด๊ิ้ย่อยแต่ล่ะคัณะ

• การป็ระเมินผู้ลการป็ฏิิบัติงิานของป็ระธ์านเจ้าหน้าท่�บริหาร

คัณะกริริมก�ริส์ริริห�และพิจำ�ริณ�คั�่ต่อบแทน เป็นผ่ป้ริะเมินผลก�ริปฏิบตั่ิง�นของปริะธิ�นเจำ�้หน�้ท่�บริหิ�ริ เพ่�อนำ�เส์นอคัณะกริริมก�ริ

บริิษััทพิจำ�ริณ� ก�ริปริะเมินดิ้งักล่�วจำะใชห้ลกัเกณฑิเ์ด่ิ้ยวกนักบัก�ริปริะเมินคัณะกริริมก�ริบริิษััททั�งคัณะและคัณะกริริมก�ริชด๊ิ้ย่อย 

นอกจำ�กน่� หวัขอ้ท่�ใชใ้นก�ริปริะเมินจำะแบง่ออกเป็น 10 หมวดิ้หลกัดิ้ว้ยกนั ไดิ้แ้ก่ 

- คัว�มเป็นผ่น้ ำ�     

- ก�ริกำ�หนดิ้กลยท๊ธิ ์

- ก�ริปฏิบตั่ิต่�มกลยท๊ธิ ์   

- ก�ริว�งแผนและผลก�ริปฏิบตั่ิท�งก�ริเงิน 

- คัว�มส์มัพนัธิก์บัคัณะกริริมก�ริ   

- คัว�มส์มัพนัธิก์บัภ�ยนอก 

- ก�ริบริหิ�ริง�นและคัว�มส์มัพนัธิก์บับค๊ัล�กริ  

- ก�ริส์่บทอดิ้ต่ำ�แหน่ง 

- คัว�มร่ิด้ิ้�้นผลิต่ภณัฑิแ์ละบริกิ�ริ           

- คัณ๊ลกัษัณะส์ว่นต่วั

ในป่ 2563 คัณะกริริมก�ริส์ริริห�และพิจำ�ริณ�คั่�ต่อบแทน ไดิ้จ้ำดัิ้ใหม่้ก�ริปริะเมินผลก�ริปฏิบตั่ิง�นแบบริ�ยคัณะและคัณะกริริมก�ริ

ชด๊ิ้ย่อย โดิ้ยคัณะกริริมก�ริส์ริริห�และพิจำ�ริณ�คั�่ต่อบแทนเป็นผ่ป้ริะเมินผลง�นของปริะธิ�นเจำ�้หน�้ท่�บริหิ�ริ ซื้้�งไดิ้ด้ิ้ ำ�เนินก�ริปริะเมิน

ก�ริทำ�ง�นในวนัท่� 13 พฤศจิำก�ยน 2563 ท่�ผ่�นม� เพ่�อใหค้ัณะกริริมก�ริบริิษััทริว่มกนัพิจำ�ริณ�ผลง�นและปริบัปร๊ิงแกไ้ขก�ริปฏิบตั่ิ

ง�นใหด่้ิ้ยิ�งข้ �นต่อ่ไป

คัะแนน (%) เกณฑ์์ที�ได� คัำ�จำำ�กัดคัว�ม

90-100 ด่ิ้เลศิ 
ม่ม�ต่ริฐ�น และผลง�นท่�ส์ง่ม�ก ไมจ่ำ ำ�เป็นต่อ้งปริบัปร๊ิงก�ริปฏิบตั่งิ�น หริอ่

ปริบัปร๊ิงเพ่ยงเลก็นอ้ยเท�่นั�น 

80-89 ด่ิ้เกินคัว�มคั�ดิ้หวงั ม่ม�ต่ริฐ�น และผลง�นท่�ส์ง่เกินคัว�มคั�ดิ้หวงั 

70-79 ด่ิ้เท่ยบเท�่คัว�มคั�ดิ้หวงั ม่ม�ต่ริฐ�น และผลง�นท่�ด่ิ้ต่�มคัว�มคั�ดิ้หวงั 

60-69 พอใช้
ม่ม�ต่ริฐ�น และผลง�นท่�เพ่ยงพอต่อ่ก�ริปฏิบตั่งิ�น

แต่ต่่ ำ��กว�่คัว�มคั�ดิ้หวงั ส์�ม�ริถืปริบัปร๊ิงใหด่้ิ้ข้ �นไดิ้ ้

ต่ำ��กว�่ 60 คัวริปริบัปร๊ิง อย�่งเริง่ดิ้ว่น
ม่ม�ต่ริฐ�นต่ำ��กว�่คัว�มเพ่ยงพอในก�ริดิ้ำ�เนินธิร๊ิกิจำท่�ม่ก�ริแขง่ขนัส์ง่ คัวริ

ปริบัปร๊ิงอย�่งเริง่ดิ้ว่น 
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• ค่์าติอบแทนกรรมการและผู้้้บริหาร

บริิษััทฯ ไดิ้ก้ำ�หนดิ้คั่�ต่อบแทนกริริมก�ริในเริ่�องเบ่ �ยปริะช๊มไวอ้ย่�งชัดิ้เจำนและโปริ่งใส์ซื้้�งคั่�ต่อบแทนดิ้งักล่�วไดิ้ร้ิบัก�ริอน๊มัต่ิจำ�ก 

ท่�ปริะชม๊ผ่ถ่้ือห๊น้ในกริณ่กริริมก�ริไดิ้ร้ิบัมอบหม�ยใหท้ ำ�หน�้ท่�และม่คัว�มริบัผิดิ้ชอบเพิ�มม�กข้ �น เช่น ก�ริเป็นส์ม�ชิกของคัณะกริริมก�ริ

ชด๊ิ้ย่อย เป็นต่น้ จำะไดิ้ร้ิบัคั่�ต่อบแทนเพิ�มในริะดิ้บัท่�เหม�ะส์มกบัหน�้ท่�และคัว�มริบัผิดิ้ชอบท่�ไดิ้ร้ิบัมอบหม�ยเพิ�มม�กข้ �น ทั�งน่ �เป็นไป

ต่�มมติ่ท่�ปริะชม๊ส์�มญัผ่ถ่้ือห๊น้ปริะจำำ�ป่ 2563 จำดัิ้ข้ �นเม่�อวนัท่� 26 มิถืน๊�ยน 2563  โดิ้ยคัณะกริริมก�ริบริษัิัทม่เจำต่น�ริมณท่์�จำะแส์ดิ้ง

คัว�มโปริง่ใส์ และปฏิบตั่ิต่�มหลกัก�ริกำ�กบัดิ้แ่ลกิจำก�ริท่�ด่ิ้ กริริมก�ริท่�ไดิ้ร้ิบัคั�่ต่อบแทนจำง้งดิ้ออกเส์่ยงในว�ริะน่� 

บริษัิัทฯ กำ�หนดิ้ใหค้ัณะกริริมก�ริส์ริริห�และพิจำ�ริณ�คั�่ต่อบแทนทำ�หน�้ท่�กำ�หนดิ้หลกัเกณฑิใ์นก�ริปริะเมินผลง�นของผ่บ้ริหิ�ริริะดิ้บั

ส์ง่ และกำ�หนดิ้ก�ริจำ่�ยคั�่ต่อบแทนหริอ่คั�่จำ�้งท่�เป็นธิริริมและชดัิ้เจำนและใหค้ัว�มเห็นชอบ ในกริณ่ท่�บริษัิัทฯ ม่ก�ริเส์นอข�ยหลกัทริพัย์

ท่�ออกใหม่ต่อ่กริริมก�ริ ผ่บ้ริหิ�ริริะดิ้บัส์ง่หริอ่พนกัง�น และม่กริริมก�ริ ผ่บ้ริหิ�ริริะดิ้บัส์ง่หริอ่พนกัง�นท่�ไดิ้ร้ิบัจำดัิ้ส์ริริหลกัทริพัยเ์กินกว�่

ริอ้ยละ 5 ของจำำ�นวนหลกัทริพัยท์ั�งหมดิ้ท่�จำะจำดัิ้ส์ริริ ทั�งน่ � ต่อ้งไม่ม่กริริมก�ริท่�จำะไดิ้ร้ิบัจำดัิ้ส์ริริหลกัทริพัยเ์กินกว่�ริอ้ยละ 5 ดิ้งักล�่วเป็น

กริริมก�ริในคัณะกริริมก�ริส์ริริห�และพิจำ�ริณ�คั�่ต่อบแทน

ทั�งน่ � คัณะกริริมก�ริบริิษััท ม่นโยบ�ยใหเ้ปิดิ้เผยขอ้มล่เก่�ยวกับคั่�ต่อบแทนของกริริมก�ริและคั่�ต่อบแทนของผ่บ้ริิห�ริไวใ้นริ�ยง�น

ปริะจำำ�ป่และเว็บไซื้ต่ข์องบริษัิัทฯ 

• การพื่ัฒนากรรมการและผู้้้บริหาร

บริษัิัทฯ ไดิ้ด้ิ้ ำ�เนินก�ริพฒัน�กริริมก�ริและผ่บ้ริหิ�ริ ดิ้งัน่ � 

- ส์ง่เส์ริมิใหก้ริริมก�ริเข�้อบริมหลกัส์ต่่ริเก่�ยวกบับทบ�ท หน�้ท่�ของกริริมก�ริในธิร๊ิกิจำต่วักล�งในต่ล�ดิ้ทน๊ เพ่�อใหม่้คัว�มร่ิค้ัว�มเข�้ใจำ  

 ในบทบ�ทหน�้ท่�ของกริริมก�ริและส์�ม�ริถืปฏิบตั่ิหน�้ท่�ไดิ้อ้ย่�งถืก่ต่อ้งคัริบถืว้น 

- กริริมก�ริท่�ไดิ้ร้ิบัเล่อกต่ั�งหริ่อแต่่งต่ั�งใหม่ท๊กคัน จำะต่อ้งไดิ้ร้ิบัคัว�มเห็นชอบจำ�กส์ำ�นักง�นคัณะกริริมก�ริกำ�กับหลกัทริพัยแ์ละ 

 ต่ล�ดิ้หลกัทริพัยแ์หง่ปริะเทศไทย ก่อนปฏิบตั่หิน�้ท่�ในฐ�นะกริริมก�ริ ซื้้�งบริษัิัทฯ ไดิ้ด้ิ้ ำ�เนินก�ริต่�มหลกัเกณฑิด์ิ้งักล�่วเริย่บริอ้ยแลว้

- ผ่ท่้�ดิ้ ำ�ริงต่ำ�แหน่งกริริมก�ริในคัริั�งแริกจำะไดิ้ร้ิบัทริ�บขอ้มล่ของบริษัิัทฯ กฎริะเบ่ยบ และคั่ม่่อกริริมก�ริของบริษัิัทฯ 

โดิ้ยในป่ 2563 บริษัิัทฯ จำดัิ้ใหม่้ก�ริปฐมนิเทศกริริมก�ริใหม่ จำำ�นวนทั�งส์ิ �น 1 คัริั�ง

7.12 บทบ�ทแลัะหน��ที�ของปริะธ์�นกริริมก�ริ แลัะขอบเขตำอำ�น�จำหน��ที�คัณะกริริมก�ริช๊ดตำ่�ง ๆ 

บริษัิัทฯ ม่คัณะกริริมก�ริทั�งหมดิ้ 6 ชด๊ิ้ ปริะกอบไปดิ้ว้ย คัณะกริริมก�ริบริษัิัท คัณะกริริมก�ริต่ริวจำส์อบ คัณะกริริมก�ริส์ริริห�และพิจำ�ริณ�

คั�่ต่อบแทน คัณะกริริมก�ริก�ริลงทน๊ คัณะกริริมก�ริบริหิ�ริคัว�มเส์่�ยง และคัณะกริริมก�ริดิ้�้นก�ริกำ�กบัดิ้แ่ลกิจำก�ริท่�ด่ิ้ ซื้้�งไดิ้เ้ปิดิ้เผย

ริ�ยช่�อของคัณะกริริมก�ริและคัณะกริริมก�ริชด๊ิ้ยอ่ยแต่ล่ะชด๊ิ้ไวแ้ลว้ในหวัขอ้ โคัริงส์ริ�้งก�ริจำดัิ้ก�ริ โดิ้ยขอบเขต่หน�้ท่�ของคัณะกริริมก�ริ

แต่ล่ะชด๊ิ้ม่ริ�ยละเอ่ยดิ้ดิ้งัต่อ่ไปน่�

• บทบ�ทแลัะหน��ที�ของปริะธ์�นกริริมก�ริ

ใหป้ริะธิ�นกริริมก�ริม่หน�้ท่�ดิ้งัต่อ่ไปน่ �

- พิจำ�ริณ�กำ�หนดิ้ว�ริะก�ริปริะชม๊คัณะกริริมก�ริบริษัิัทริว่มกบัปริะธิ�นเจำ�้หน�้ท่�บริหิ�ริ และดิ้แ่ลใหก้ริริมก�ริบริษัิัทไดิ้ร้ิบัขอ้มล่อย�่ง 

 ถืก่ต่อ้ง คัริบถืว้น ชดัิ้เจำน และทนัเวล�ก่อนก�ริปริะชม๊ เพ่�อใหก้ริริมก�ริบริษัิัทส์�ม�ริถืต่ดัิ้ส์ินใจำไดิ้อ้ย่�งเหม�ะส์ม 

- เป็นผ่น้ ำ�ของคัณะกริริมก�ริบริษัิัท และเป็นปริะธิ�นในก�ริปริะชม๊คัณะกริริมก�ริบริษัิัท 

 • ดิ้ำ�เนินก�ริปริะชม๊คัณะกริริมก�ริบริษัิัทต่�มริะเบ่ยบว�ริะ ขอ้บงัคับัของบริษัิัทและกฎหม�ย 

 • จำดัิ้ส์ริริเวล�อย่�งเพ่ยงพอ และส์ง่เส์ริมิใหก้ริริมก�ริบริษัิัททก๊คันอภิปริ�ย แลกเปล่�ยนคัว�มคัิดิ้เห็นไดิ้อ้ย่�งเต่็มท่�เป็นอิส์ริะ และ 

  ใชด้ิ้ล๊ยพินิจำอย่�งริอบคัอบ โดิ้ยคัำ�นง้ถื้งผ่ม่้ส์ว่นไดิ้เ้ส์่ยทก๊ฝ่่�ยอย่�งคัริบถืว้น  

 • ส์ร๊ิปมต่ิท่�ปริะชม๊ และส์ิ�งท่�จำะต่อ้งดิ้ำ�เนินก�ริต่อ่ไปอย่�งชดัิ้เจำน 
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- เป็นผ่น้ ำ�ในก�ริปริะชม๊ผ่ถ่้ือห๊น้ใหเ้ป็นไปต่�มริะเบ่ยบว�ริะ ขอ้บงัคับัของบริษัิัท และกฎหม�ย โดิ้ยจำดัิ้ส์ริริเวล�ใหเ้หม�ะส์ม ริวมทั�ง 

 เปิดิ้โอก�ส์ใหผ้่ถ่้ือห๊น้แส์ดิ้งคัว�มคัิดิ้เห็นอย่�งเท่�เท่ยมกนั และดิ้แ่ลใหม่้ก�ริต่อบขอ้ซื้กัถื�มของผ่ถ่้ือห๊น้อย่�งเหม�ะส์มและโปริง่ใส์ 

- ส์นบัส์นน๊ และเป็นแบบอย�่งท่�ด่ิ้ในก�ริปฏิบตั่ติ่�มหลกับริริษััทภิบ�ล และจำริริย�บริริณของบริษัิัท คันัทริ่� กร๊ิ�ป โฮลดิ้ิ �งส์ ์จำำ�กดัิ้ (มห�ชน)

- เส์ริมิส์ริ�้งคัว�มส์มัพนัธิอ์นัด่ิ้ริะหว�่งคัณะกริริมก�ริบริษัิัทกบัฝ่่�ยจำดัิ้ก�ริ และส์นบัส์นน๊ก�ริปฏิบตั่หิน�้ท่�ของปริะธิ�นเจำ�้หน�้ท่�บริหิ�ริ  

 และฝ่่�ยจำดัิ้ก�ริต่�มนโยบ�ยของบริษัิัท 

- กำ�กบัดิ้แ่ลใหม่้ก�ริเปิดิ้เผยขอ้มล่ และก�ริจำดัิ้ก�ริอย่�งโปริง่ใส์ในกริณ่ท่�ม่คัว�มขดัิ้แยง้ท�งผลปริะโยชน ์

- กำ�กบัดิ้แ่ลใหค้ัณะกริริมก�ริบริษัิัทม่โคัริงส์ริ�้ง และองคัป์ริะกอบท่�เหม�ะส์ม 

- กำ�กบัดิ้แ่ลใหก้�ริปฏิบตั่ิหน�้ท่�ของคัณะกริริมก�ริบริษัิัทโดิ้ยริวม คัณะอนก๊ริริมก�ริชด๊ิ้ต่�่งๆ และกริริมก�ริบริษัิัทแต่ล่ะคันใหเ้ป็นไป 

 อย่�งม่ปริะส์ิทธิิภ�พและเกิดิ้ปริะส์ิทธิิผล 

- กำ�กบัดิ้แ่ลใหม่้ก�ริปริะเมินผลก�ริปฏิบตั่ิหน�้ท่�ของคัณะกริริมก�ริบริษัิัทโดิ้ยริวม กริริมก�ริบริษัิัทริ�ยบค๊ัคัล ปริะธิ�นกริริมก�ริ และ 

 คัณะอนก๊ริริมก�ริชด๊ิ้ต่�่งๆ เพ่�อนำ�ผลไปปริบัปร๊ิงก�ริปฏิบตั่หิน�้ท่� และเส์ริมิส์ริ�้งคัว�มร่ิค้ัว�มส์�ม�ริถืของกริริมก�ริบริษัิัทและอนก๊ริริมก�ริ

• ขอบเขตำอำ�น�จำหน��ที�ของคัณะกริริมก�ริบริิษััท 

- ดิ้ ำ�เนินกิจำก�ริของบริษัิัทฯ ใหเ้ป็นไปต่�มกฎหม�ยวตั่ถืป๊ริะส์งคัข์อ้บงัคับัของบริษัิัทต่ลอดิ้จำนมติ่ของท่�ปริะชม๊ผ่ถ่้ือห๊น้ดิ้ว้ยคัว�มซ่ื้�อส์ตั่ย ์

 ส์จ๊ำริติ่ริะมดัิ้ริะวงัริอบคัอบและโปริง่ใส์ ดิ้ำ�ริงไวเ้พ่�อปริะโยชนส์์ง่ส์ด๊ิ้ต่อ่ผ่ถ่้ือห๊น้

- กำ�หนดิ้ทิศท�งในก�ริดิ้ำ�เนินธิร๊ิกิจำและคัวบคัม๊ต่ดิิ้ต่�มก�ริดิ้ำ�เนินง�นของบริษัิัทฯ และบริษัิัทยอ่ยใหด้ิ้ ำ�เนินก�ริถืก่ต่อ้งต่�มท่�กฎหม�ย 

 ปริะก�ศขอ้บงัคับัของหน่วยง�นท�งก�ริท่�กำ�กบัดิ้แ่ลกำ�หนดิ้ ต่ลอดิ้จำนก�ริเปิดิ้เผยขอ้มล่อย่�งเพ่ยงพอต่่อผ่ถ่้ือห๊น้หริ่อบ๊คัคัลท่�ม่ 

 ส์ว่นไดิ้เ้ส์่ยทก๊กล๊ม่ดิ้ว้ยคัว�มโปริง่ใส์เป็นไปต่�มหลกัก�ริกำ�กบัดิ้แ่ลกิจำก�ริท่�ด่ิ้ (Good Governance)

- จำดัิ้ใหม่้หลกัก�ริกำ�กบัดิ้แ่ลกิจำก�ริของบริษัิัทฯ เป็นล�ยลกัษัณอ์กัษัริทบทวนหลกัก�ริและปริะเมินผลก�ริปฏิบตั่ติ่�มหลกัก�ริดิ้งักล�่ว 

 อย่�งนอ้ยป่ละคัริั�ง

- พิจำ�ริณ�อนม๊ตั่ริิ�ยก�ริท่�ม่ส์�ริะส์ำ�คัญัท่�เก่�ยวกบัก�ริเข�้ทำ�ริ�ยก�ริท่�เก่�ยวโยงกนั/ก�ริไดิ้ม้�หริอ่จำำ�หน�่ยไปซื้้�งทริพัยส์์นิ/ก�ริข�ยหริอ่ 

 ก�ริต่ดัิ้จำำ�หน่�ยส์ินทริพัยใ์ดิ้ๆ ออกจำ�กบญัช่ต่ลอดิ้จำนก�ริเข�้ทำ�ริ�ยก�ริใดิ้ๆ ซื้้�งกฎหม�ยปริะก�ศ ขอ้บงัคับัของหน่วยง�นท�งก�ริท่� 

 กำ�กับดิ้แ่ลหริ่อริะเบ่ยบปฏิบตั่ิของบริิษััทฯ ในเริ่�องนั�นๆ กำ�หนดิ้ไวใ้หต้่อ้งไดิ้ร้ิบัก�ริอน๊มตั่ิจำ�กคัณะกริริมก�ริบริิษััทหริ่อท่�ปริะช๊ม 

 ผ่ถ่้ือห๊น้ของบริษัิัทฯ 

- คัณะกริริมก�ริอ�จำพิจำ�ริณ�แต่ง่ต่ั�งกริริมก�ริผ่บ้ริหิ�ริจำำ�นวนหน้�งต่�มท่�เหน็ส์มคัวริใหเ้ป็นคัณะกริริมก�ริชด๊ิ้ยอ่ย เพ่�อชว่ยในก�ริบริหิ�ริ 

 จำดัิ้ก�ริต่ลอดิ้จำนก�ริคัวบคัม๊กำ�กบัดิ้แ่ลก�ริดิ้ำ�เนินก�ริของบริษัิัทใหบ้ริริลต๊่�มวตั่ถืป๊ริะส์งคั ์นโยบ�ย เป�้หม�ยและม่คัว�มส์อดิ้คัลอ้ง 

 ต่�มหลกัก�ริกำ�กบัดิ้แ่ลกิจำก�ริท่�ด่ิ้ท่�ก ำ�หนดิ้

- พิจำ�ริณ�อนม๊ตั่ิแผนลงท๊นของบริิษััทฯ ต่�มท่�ฝ่่�ยจำดัิ้ก�ริเส์นอซื้้�งผ่�นก�ริพิจำ�ริณ�เห็นชอบโดิ้ยคัณะกริริมก�ริก�ริลงท๊น ต่�มท่� 

 คัณะกริริมก�ริบริษัิัทไดิ้ม่้ก�ริแต่่งต่ั�ง ทั�งน่ � คัณะกริริมก�ริบริษัิัทไดิ้อ้นม๊ตั่ินโยบ�ยก�ริลงทน๊ในหลกัทริพัย ์ เพ่�อเป็นแนวท�งในก�ริ 

 ปฏิบตั่ิง�น ก�ริบริหิ�ริ และก�ริจำดัิ้ก�ริก�ริลงทน๊ของบริษัิัทฯ ใหไ้ดิ้ร้ิบัปริะโยชนส์์ง่ส์ด๊ิ้ อ่กทั�งเป็นก�ริจำดัิ้ริะบบคัวบคัม๊ภ�ยในท่�ด่ิ้ และ 

 ม่ก�ริบริหิ�ริคัว�มเส์่�ยงท่�ม่ปริะส์ิทธิิภ�พ

- พิจำ�ริณ�อนม๊ตั่ิก�ริลงทน๊ในก�ริปริะกอบธิ๊ริกิจำหริอ่ก�ริขย�ยธิ๊ริกิจำต่ลอดิ้จำนก�ริเข�้ริว่มทน๊กบัผ่ป้ริะกอบกิจำก�ริอ่�นๆ เพ่�อก�รินำ�ม� 

 ใหไ้ดิ้ซ้ื้้�งผลปริะโยชนส์์ง่ส์ด๊ิ้จำ�กก�ริดิ้ำ�เนินธิ๊ริกิจำของบริษัิัทฯ และบริษัิัทย่อย

- ส์่งเส์ริิมใหม่้ก�ริจำดัิ้ทำ�จำริริย�บริริณธิ๊ริกิจำท่�เป็นล�ยลกัษัณอ์กัษัริและจำดัิ้ใหม่้ก�ริส์่�อส์�ริจำริริย�บริริณธิ๊ริกิจำแก่กริริมก�ริ ผ่บ้ริิห�ริ  

 พนกัง�นบริษัิัทฯ และบริษัิัทยอ่ยอย�่งม่ปริะส์ทิธิิภ�พส์มำ��เส์มออย�่งต่อ่เน่�อง ต่ลอดิ้จำนกำ�หนดิ้นโยบ�ยท่�ก่อใหเ้กิดิ้วฒันธิริริมองคัก์ริ 

 เก่�ยวกบัก�ริผลกัดิ้นัใหเ้กิดิ้ก�ริต่อ่ต่�้นก�ริทจ๊ำริติ่คัอริร์ิปัชั�นอย�่งเป็นร่ิปธิริริมและต่ิดิ้ต่�มก�ริปฏิบตั่ิต่�มแนวท�งดิ้งักล�่วเป็นปริะจำำ�

- จำดัิ้ใหม่้ริะบบก�ริคัวบคัม๊และก�ริต่ริวจำส์อบภ�ยในท่�ด่ิ้เพ่�อก�ริปกปอ้งริกัษั�ขอ้มล่ส์�ริส์นเทศและทริพัยส์์ินของบริษัิัทฯ บริษัิัทย่อย  

 ลก่คั�้และผ่ถ่้ือห๊น้ต่ลอดิ้จำนผ่ท่้�ม่ส์ว่นไดิ้เ้ส์ย่ และเพ่�อใหแ้นใ่จำไดิ้ว้�่ก�ริบนัทก้ขอ้มล่ท�งบญัช่ ก�ริเงินเป็นไปอย�่งถืก่ต่อ้งเพ่ยงพอและ 

 เพ่�อใหเ้กิดิ้คัว�มมั�นใจำว่�ริ�ยก�ริท�งธิ๊ริกิจำไดิ้ร้ิบัก�ริดิ้ำ�เนินก�ริอย่�งถื่กต่อ้งเหม�ะส์มซื้้�งเป็นไปต่�มเป้�หม�ย ส์�ม�ริถืส์ริ�้ง 

 ผลต่อบแทนใหแ้ก่บริิษััทไดิ้ ้ โดิ้ยคัณะกริริมก�ริบริิษััท จำะปริะเมินคัว�มเพ่ยงพอและเหม�ะส์มของริะบบก�ริคัวบคั๊มภ�ยใน 

 เป็นปริะจำำ�ทก๊ป่และใหค้ัว�มเห็นไวใ้นริ�ยง�นปริะจำำ�ป่

86 รายงานประจำำาปี 2563



- จำดัิ้ใหม่้ริะบบก�ริบริหิ�ริคัว�มเส์่�ยงในก�ริดิ้ำ�เนินง�นทก๊ดิ้�้นของบริษัิัทฯ และบริษัิัทยอ่ย โดิ้ยก�ริมอบหม�ยใหค้ัณะกริริมก�ริบริหิ�ริ 

 คัว�มเส์่�ยงท่�แต่ง่ต่ั�งเป็นผ่ก้ ำ�หนดิ้นโยบ�ยก�ริบริหิ�ริคัว�มเส์่�ยงท่�คัริอบคัลม๊ทก๊ธิร๊ิกริริมและทบทวนปริะเมนิผลก�ริปฏิบตั่ติ่�มนโยบ�ย 

 ก�ริบริหิ�ริคัว�มเส์่�ยงท่�กำ�หนดิ้นั�นๆ ริ�ยง�นใหค้ัณะกริริมก�ริบริษัิัททริ�บอย่�งนอ้ยป่ละคัริั�ง

- ริบัผิดิ้ชอบในขอ้มล่งบดิ้ล๊ และขอ้มล่ท�งก�ริเงินท่�ปริ�กฏอย่่ในริ�ยง�นปริะจำำ�ป่ของบริษัิัทฯ 

- แต่ง่ต่ั�งปริะธิ�นเจำ�้หน�้ท่�บริหิ�ริ/กริริมก�ริผ่จ้ำดัิ้ก�ริและกำ�กบัดิ้แ่ลใหม่้ก�ริปฏิบตั่ิเป็นไปขอบเขต่อำ�น�จำหน�้ท่� ต่�มท่�คัณะกริริมก�ริ 

 กำ�หนดิ้หริอ่มอบหม�ย

- แต่ง่ต่ั�งและจำดัิ้ใหม่้เลข�นก๊�ริบริษัิัทฯ เพ่�อใหก้�ริปฏิบตั่ิของบริษัิัทฯ ถืก่ต่อ้งเป็นไปต่�มท่�กฎหม�ย ปริะก�ศ ขอ้บงัคับัของหน่วยง�น 

 ท�งก�ริท่�กำ�หนดิ้ต่ลอดิ้จำนก�ริดิ้แ่ลกิจำกริริมของคัณะกริริมก�ริและก�ริปริะส์�นง�นใหม่้ก�ริปฏิบตั่ิต่�มมต่ิของคัณะกริริมก�ริบริษัิัท 

 ไดิ้อ้ย่�งเหม�ะส์มริวมถื้งก�ริดิ้แ่ลและส์นบัส์นน๊ใหบ้ริิษััทฯ ดิ้ำ�เนินก�ริต่�มหลกัก�ริกำ�กบัดิ้แ่ลกิจำก�ริท่�ด่ิ้ ก�ริริกัษั�เอกส์�ริขอ้มล่ 

 ต่ลอดิ้จำนก�ริต่ิดิ้ต่อ่ส์่�อส์�ริกบัผ่ถ่้ือห๊น้และหน่วยง�นท�งก�ริท่�กำ�กบัดิ้แ่ลท่�เก่�ยวขอ้ง 

- ดิ้แ่ลใหบ้ริิษััทฯ ม่ริะบบท่�เหม�ะส์มในก�ริส่์�อส์�ริอย่�งม่ปริะส์ิทธิิภ�พต่่อผ่ถ่้ือห๊น้ ผ่ล้งทน๊และผ่ม่้ส์่วนไดิ้เ้ส์่ยของบริิษััทต่ลอดิ้จำน 

 ส์�ธิ�ริณชน 

- ปริะเมินผลก�ริปฏิบตั่ิหน�้ท่�ของคัณะกริริมก�ริบริษัิัทเป็นปริะจำำ�ทก๊ป่เพ่�อก�ริพิจำ�ริณ�ริว่มกนัถื้งผลก�ริปฏิบตั่ิง�นและปัญห� เพ่�อ 

 ก�ริปริบัปร๊ิงแกไ้ขอนันำ�ม�ซื้้�งก�ริปฏิบตั่ิหน�้ท่�ไดิ้อ้ย่�งม่ปริะส์ิทธิิผล

- กำ�กบัดิ้แ่ลบริษัิัทยอ่ยเส์ม่อนหนว่ยง�นหน้�งของบริษัิัทฯ และคัวบคัม๊ดิ้แ่ลบริษัิัทยอ่ยใหป้ฏิบตั่ติ่�มขอ้บงัคับัของบริษัิัทฯ อย�่งเคัริง่คัริดัิ้

โดิ้ยในป่ 2563 บริษัิัทฯ ไดิ้จ้ำดัิ้ใหม่้ก�ริปริะชม๊คัณะกริริมก�ริบริษัิัท จำำ�นวนทั�งส์ิ �น 6 คัริั�ง

• ขอบเขตำอำ�น�จำหน��ที�ของคัณะกริริมก�ริตำริวจำสอบ 

- ส์อบท�นใหบ้ริษัิัทฯ และบริษัิัทยอ่ยม่ริ�ยง�นท�งก�ริเงินอย่�งถืก่ต่อ้งและเปิดิ้เผยอย่�งเพ่ยงพอโดิ้ยริว่มกบัผ่ส้์อบบญัช่ของบริษัิัทฯ  

 และผ่บ้ริหิ�ริของบริษัิัทฯ ท่�ริบัผิดิ้ชอบจำดัิ้ทำ�ริ�ยง�นท�งก�ริเงิน

- ส์อบท�นก�ริปฏิบตั่ิง�นของบริษัิัทฯ ใหเ้ป็นไปต่�มกฎหม�ยว�่ดิ้ว้ยหลกัทริพัยแ์ละต่ล�ดิ้หลกัทริพัย ์ ขอ้กำ�หนดิ้ของต่ล�ดิ้หลกัทริพัย ์ 

 หริอ่กฎหม�ยท่�เก่�ยวขอ้งกบัก�ริปริะกอบธิ๊ริกิจำของบริษัิัทฯ 

- ส์อบท�นใหบ้ริษัิัทฯ และบริษัิัทยอ่ยม่ริะบบก�ริคัวบคัม๊ภ�ยในและริะบบก�ริติ่ดิ้ต่�มต่ริวจำส์อบภ�ยในท่�เหม�ะส์มและม่ปริะส์ทิธิิภ�พ 

 ต่ลอดิ้จำนก�ริพิจำ�ริณ�คัว�มเป็นอิส์ริะของส์�ยกำ�กบัดิ้แ่ลและส์�ยต่ริวจำส์อบกิจำก�ริภ�ยใน กำ�กบัดิ้แ่ลก�ริปฏิบตั่ิง�นและก�ริให ้

 คัว�มเห็นชอบในก�ริพิจำ�ริณ�แต่ง่ต่ั�ง โยกย�้ย ก�ริเลิกจำ�้งและก�ริปริะเมินผลก�ริปฏิบตั่ิง�นผ่บ้ริหิ�ริส์ง่ส์ด๊ิ้ของส์�ยกำ�กบัดิ้แ่ลและ 

 ส์�ยต่ริวจำส์อบกิจำก�ริภ�ยในต่�มท่�ฝ่่�ยจำดัิ้ก�ริเส์นอ

- พิจำ�ริณ�คัดัิ้เล่อกและเส์นอแต่ง่ต่ั�งผ่ส้์อบบญัช่ของบริษัิัทฯ ต่ลอดิ้จำนคั�่ต่อบแทนของผ่ส้์อบบญัช่

- พิจำ�ริณ�ริ�ยก�ริเก่�ยวโยงกนัหริ่อริ�ยก�ริท่�อ�จำม่คัว�มขดัิ้แยง้ท�งผลปริะโยชนใ์หเ้ป็นไปต่�มกฎหม�ย ขอ้กำ�หนดิ้ของหน่วยง�น 

 ท�งก�ริท่�กำ�กบัดิ้แ่ลกำ�หนดิ้ เพ่�อใหม้ั�นใจำไดิ้ว้่� ม่คัว�มถืก่ต่อ้งส์มเหต่ส๊์มผลและเพ่�อปริะโยชนส์์ง่ส์ด๊ิ้ต่อ่บริษัิัทฯ 

- จำดัิ้ทำ�ริ�ยง�นคัณะกริริมก�ริต่ริวจำส์อบโดิ้ยเปิดิ้เผยไวใ้นริ�ยง�นปริะจำำ�ป่ของบริษัิัทฯ ซื้้�งริ�ยง�นดิ้งักล�่ว ลงน�มโดิ้ยปริะธิ�นกริริมก�ริ 

 ต่ริวจำส์อบ ทั�งน่ � ริ�ยง�นดิ้งักล�่วอย่�งนอ้ยใหม่้ขอ้มล่ดิ้งัน่ �

 • คัว�มเหน็เก่�ยวกบักริะบวนก�ริจำดัิ้ทำ�และก�ริเปิดิ้เผยขอ้มล่ริ�ยง�นท�งก�ริเงินของบริษัิัทฯ ในคัว�มถืก่ต่อ้งคัริบถืว้นเป็นท่�เช่�อถ่ือไดิ้้

 • คัว�มเห็นเก่�ยวกบัคัว�มเพ่ยงพอของริะบบก�ริคัวบคัม๊ภ�ยในของบริษัิัทฯ 

 • คัว�มเห็นเก่�ยวกบัคัว�มเหม�ะส์มของผ่ส้์อบบญัช่

 • คัว�มเห็นเก่�ยวกบัก�ริปฏิบตั่ิต่�มกฎหม�ยว�่ดิ้ว้ยหลกัทริพัยแ์ละต่ล�ดิ้หลกัทริพัย ์ขอ้กำ�หนดิ้ของต่ล�ดิ้หลกัทริพัย ์หริอ่กฎหม�ย 

  ท่�เก่�ยวขอ้งกบัก�ริปริะกอบธิ๊ริกิจำของบริษัิัทฯ 

 • คัว�มเห็นเก่�ยวกบัริ�ยก�ริเก่�ยวโยงหริอ่ท่�อ�จำม่คัว�มขดัิ้แยง้ท�งผลปริะโยชน์

 • คัว�มเห็นหริ่อขอ้ส์งัเกต่อ่�นใดิ้ท่�เห็นว่�ผ่ถ่้ือห๊น้และผ่ล้งท๊นทั�วไปคัวริทริ�บภ�ยใต่ข้อบเขต่หน�้ท่�และคัว�มริบัผิดิ้ชอบท่�ไดิ้ร้ิบั 

  มอบหม�ยจำ�กคัณะกริริมก�ริบริษัิัท 

 • ปฏิบตั่ิง�นอ่�นใดิ้ต่�มท่�คัณะกริริมก�ริบริษัิัทมอบหม�ยและคัณะกริริมก�ริต่ริวจำส์อบ ม่คัว�มเห็นชอบ

โดิ้ยในป่ 2563 บริษัิัทฯ ไดิ้จ้ำดัิ้ใหม่้ก�ริปริะชม๊คัณะกริริมก�ริต่ริวจำส์อบ จำำ�นวนทั�งส์ิ �น 4 คัริั�ง 

87บริิษััท คัันทริ่� กริ๊�ป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กัดิ้ (มห�ชน)



• ขอบเขตำอำ�น�จำหน��ที�ของคัณะกริริมก�ริสริริห�แลัะพิจำ�ริณ�คั่�ตำอบแทน

- ส์ริริห�และพิจำ�ริณ�คัดัิ้เล่อกบค๊ัคัลท่�ม่คัณ๊ส์มบตั่ิเหม�ะส์มเส์นอช่�อเป็นกริริมก�ริบริิษััท กริริมก�ริชด๊ิ้ย่อยและปริะธิ�นเจำ�้หน�้ท่� 

 บริิห�ริ/กริริมก�ริผ่จ้ำัดิ้ก�ริเส์นอต่่อท่�ปริะช๊มคัณะกริริมก�ริบริิษััทโดิ้ยใชข้อ้กำ�หนดิ้คั๊ณส์มบัต่ิของกริริมก�ริท่�ไดิ้ร้ิบัอน๊มัต่ิโดิ้ย 

 คัณะกริริมก�ริบริิษััท และกฎเกณฑิข์องหน่วยง�นท�งก�ริท่�กำ�กับดิ้แ่ลกำ�หนดิ้เป็นเกณฑิใ์นก�ริพิจำ�ริณ�และเส์นอต่่อท่�ปริะช๊ม 

 คัณะกริริมก�ริบริษัิัท หริอ่ท่�ปริะชม๊ผ่ถ่้ือห๊น้พิจำ�ริณ�อนม๊ตั่ิ (ต่�มแต่ล่ะกริณ่ท่�กำ�หนดิ้ไว)้

- เส์นอช่�อบค๊ัคัลเพ่�อทำ�หน�้ท่�เป็นกริริมก�ริอสิ์ริะโดิ้ยม่ก�ริปริะเมินคัว�มเป็นอิส์ริะต่ลอดิ้จำนคัณ๊ส์มบตั่ติ่�มท่�หนว่ยง�นท�งก�ริท่�กำ�กบั 

 ดิ้แ่ลกำ�หนดิ้ของบค๊ัคัลดิ้งักล�่ว เพ่�อเส์นอต่อ่คัณะกริริมก�ริบริษัิัท 

- พิจำ�ริณ�เส์นอแนะเก่�ยวกบัก�ริเปล่�ยนแปลงจำำ�นวนกริริมก�ริบริษัิัทฯ ต่อ่คัณะกริริมก�ริบริษัิัท ในกริณ่เห็นว�่ม่เหต่จ๊ำ ำ�เป็นและ/ หริอ่ 

 โดิ้ยคัว�มเหม�ะส์ม

- ส์อบท�นแผนและนโยบ�ยคั�่ต่อบแทนของบริษัิัทฯ และบริษัิัทยอ่ย เพ่�อใหส้์อดิ้คัลอ้งต่�มเป�้หม�ยปริะจำำ�ป่หริอ่เป�้หม�ยริะยะย�ว 

 ของบริษัิัทฯ และบริษัิัทย่อยโดิ้ยใหม่้คัว�มส์อดิ้คัลอ้งกบัผลปริะโยชนข์องผ่ถ่้ือห๊น้

- จำดัิ้ทำ�หลกัเกณฑิแ์ละนโยบ�ยในก�ริกำ�หนดิ้คั่�ต่อบแทนของคัณะกริริมก�ริบริิษััท คัณะกริริมก�ริชด๊ิ้ย่อยและปริะธิ�นเจำ�้หน�้ท่� 

 บริหิ�ริ/กริริมก�ริผ่จ้ำดัิ้ก�ริ เส์นอต่อ่ท่�ปริะชม๊คัณะกริริมก�ริบริษัิัท เพ่�อพิจำ�ริณ�อนม๊ตั่หิริอ่ก�ริใหค้ัว�มเหน็ชอบ เพ่�อเส์นอต่อ่ท่�ปริะชม๊ 

 ผ่ถ่้ือห๊น้พิจำ�ริณ�อนม๊ตั่ิ (ต่�มแต่ล่ะกริณ่ท่�กำ�หนดิ้ไว)้

- พิจำ�ริณ�กำ�หนดิ้คั�่ต่อบแทนส์ำ�หริบักริริมก�ริบริษัิัท กริริมก�ริชด๊ิ้ยอ่ย ปริะธิ�นเจำ�้หน�้ท่�บริหิ�ริ/กริริมก�ริผ่จ้ำดัิ้ก�ริ โดิ้ยพิจำ�ริณ�ถืง้ 

 คัว�มเหม�ะส์มกบัภ�ริะหน�้ท่�คัว�มริบัผิดิ้ชอบ เพ่�อก�ริดิ้ง้ดิ้ด่ิ้ ริกัษั�และ/หริอ่จำง่ใจำบค๊ัคัลท่�ม่คัณ๊ภ�พเส์นอต่อ่ท่�ปริะชม๊คัณะกริริมก�ริ 

 บริษัิัท พิจำ�ริณ�ใหค้ัว�มเห็นชอบและนำ�เส์นอต่อ่ท่�ปริะชม๊ผ่ถ่้ือห๊น้พิจำ�ริณ�อนม๊ตั่ิ

- ส์อบท�นผลต่อบแทนส์ำ�หริบัพนกัง�นบริษัิัทฯ และบริษัิัทย่อยและนำ�เส์นอต่่อคัณะกริริมก�ริบริษัิัท เพ่�ออนม๊ตั่ิก่อนก�ริจำดัิ้ส์ริริเป็น 

 คั�่ต่อบแทนริ�ยป่ใหแ้ก่พนกัง�น

- พิจำ�ริณ�ส์อบท�นส์ญัญ�คั�่ต่อบแทนหริอ่ผลปริะโยชนพิ์เศษัส์ำ�หริบัผ่บ้ริหิ�ริและพนกัง�นในต่ำ�แหนง่ส์ำ�คัญั (ถื�้ม่) ริวมถืง้ขอ้ต่กลง 

 ในก�ริว่�จำ�้งคั�่ชดิ้เชยต่อ่ผ่ม่้อ ำ�น�จำในก�ริจำดัิ้ก�ริ เพ่�อเส์นอต่อ่ผ่บ้ริหิ�ริ

โดิ้ยในป่ 2563 บริษัิัทฯ ไดิ้จ้ำดัิ้ก�ริปริะชม๊คัณะกริริมก�ริส์ริริห�และพิจำ�ริณ�คั�่ต่อบแทน จำำ�นวนทั�งส์ิ �น 2 คัริั�ง 

• ขอบเขตำอำ�น�จำหน��ที�ของคัณะกริริมก�ริด��นก�ริกำ�กับด้แลักิจำก�ริที�ดี

- กำ�หนดิ้ขอบเขต่นโยบ�ยดิ้�้นก�ริกำ�กบัดิ้แ่ลกิจำก�ริท่�ด่ิ้ของบริษัิัทฯ และบริษัิัทย่อยเส์นอต่อ่คัณะกริริมก�ริบริษัิัท ต่ลอดิ้จำนก�ริเส์นอ 

 แนะแนวปฏิบตั่ิขอ้แนะนำ�ในเริ่�องของก�ริกำ�กบักิจำก�ริท่�ด่ิ้ต่�มหลกับริริษััทภิบ�ลใหแ้ก่คัณะกริริมก�ริบริษัิัท 

- ต่ดิิ้ต่�มดิ้แ่ลก�ริปฏิบตั่งิ�นของคัณะกริริมก�ริบริษัิัท และฝ่่�ยจำดัิ้ก�ริใหเ้ป็นไปต่�มนโยบ�ยก�ริกำ�กบัดิ้แ่ลกิจำก�ริท่�ด่ิ้ของบริษัิัทฯ และ 

 หน่วยง�นท�งก�ริท่�กำ�กบัดิ้แ่ลกำ�หนดิ้

- พิจำ�ริณ�ทบทวนแนวปฏิบตั่ิดิ้�้นก�ริกำ�กบัดิ้แ่ลกิจำก�ริท่�ด่ิ้ของบริิษััทฯ และบริิษััทย่อยใหม่้คัว�มเป็นส์�กลทนัส์มยัอย่�งต่่อเน่�อง 

 เส์นอต่อ่คัณะกริริมก�ริบริษัิัท เพ่�อก�ริพิจำ�ริณ�ปริบัปร๊ิง

- พิจำ�ริณ�ทบทวนคัว�มเป็นอิส์ริะของคัณะกริริมก�ริบริษัิัท ริวมทั�งก�ริม่ผลปริะโยชนข์ดัิ้แยง้ท่�อ�จำเกิดิ้ข้ �นในก�ริปฏิบตั่ิหน�้ท่�

- เส์นอแนะแนวท�งก�ริปริะเมินผลก�ริปฏิบตั่ิง�นของคัณะกริริมก�ริบริิษััท คัณะกริริมก�ริช๊ดิ้ย่อยริวมถื้งก�ริต่ิดิ้ต่�มและส์ร๊ิปผล 

 ก�ริปริะเมินใหค้ัณะกริริมก�ริบริษัิัททริ�บ เพ่�อเป็นขอ้มล่ปริะกอบก�ริพิจำ�ริณ�ปริบัปร๊ิงปริะส์ิทธิิภ�พในก�ริปฏิบตั่ิง�น

- พิจำ�ริณ�ทบทวนแนวท�งก�ริปริะเมินผลก�ริปฏิบตั่งิ�นของคัณะกริริมก�ริบริษัิัท และคัณะกริริมก�ริชด๊ิ้ยอ่ยต่�่งๆ  เป็นปริะจำำ�ทก๊ป่

โดิ้ยในป่ 2563 บริษัิัทฯ ไดิ้จ้ำดัิ้ก�ริปริะชม๊คัณะกริริมก�ริดิ้�้นก�ริกำ�กบัดิ้แ่ลกิจำก�ริท่�ด่ิ้ จำ ำ�นวนทั�งส์ิ �น 1 คัริั�ง

• ขอบเขตำอำ�น�จำหน��ที�คัณะกริริมก�ริบริิห�ริคัว�มเสี�ย์ง

- ช่วยเหล่อคัณะกริริมก�ริบริษัิัทในก�ริบริหิ�ริจำดัิ้ก�ริคัว�มเส์่�ยงโดิ้ยดิ้ำ�เนินก�ริใหม่้กลยท๊ธิ ์นโยบ�ย ม�ต่ริฐ�นและริวมถื้งม�ต่ริก�ริ 

 ในก�ริคัวบคัม๊คัว�มเส์่�ยงในดิ้�้นต่�่งๆ ของบริษัิัทฯ และบริษัิัทยอ่ย เพ่�อใหก้�ริบริหิ�ริง�นของบริษัิัทฯ เกิดิ้ปริะส์ทิธิิภ�พส์ง่ส์ด๊ิ้ภ�ยใต่ ้

 คัว�มเส่์�ยงท่�คัวบคัม๊ไดิ้อ้ย่�งม่ริะบบ

- พิจำ�ริณ�กำ�หนดิ้แนวท�งก�ริคัวบคัม๊คัว�มเส่์�ยงและขั�นต่อนวิธ่ิปฏิบตั่ิของหน่วยง�นต่�่งๆ ของบริษัิัทฯ และบริษัิัทย่อย เพ่�อใชเ้ป็น 

 แนวท�งในก�ริบริหิ�ริคัว�มเส์่�ยงของหน่วยง�นนั�นๆ และริวมถื้งก�ริต่ิดิ้ต่�มและคัวบคัม๊ก�ริบริหิ�ริคัว�มเส์่�ยงใหอ้ย่่ภ�ยใต่ข้อบเขต่ 

 ท่�บริษัิัทฯ กำ�หนดิ้ต่ลอดิ้จำนส์อดิ้คัลอ้งต่�มหลกัก�ริบริหิ�ริคัว�มเส่์�ยงต่�มแนวท�งท่�หน่วยง�นท�งก�ริท่�กำ�กบัดิ้แ่ลกำ�หนดิ้

88 รายงานประจำำาปี 2563



- ส์อบท�นใหบ้ริษัิัทฯ และบริษัิัทย่อยม่นโยบ�ยและกริะบวนก�ริขั�นต่อนท่�เพ่ยงพอในก�ริปริะเมินคัว�มเส์่�ยงและก�ริบริหิ�ริจำดัิ้ก�ริ 

 คัว�มเส์่�ยงทั�งปัจำจำยัท่�เกิดิ้จำ�กภ�ยนอกและภ�ยในท่�เก่�ยวขอ้งกบัคัว�มเส์่�ยงนั�นๆ ต่ลอดิ้จำนวเิคัริ�ะหผ์ลกริะทบท่�อ�จำเกิดิ้ข้ �นกบับริษัิัทฯ  

 เพ่�อนำ�ไปส์่ก่�ริจำดัิ้ก�ริคัว�มเส์่�ยงใหม่้ปริะส์ิทธิิภ�พ

- คัวบคัม๊ดิ้แ่ลปริะเมินปริะส์ิทธิิภ�พในก�ริบริิห�ริจำดัิ้ก�ริคัว�มเส์่�ยงของฝ่่�ยง�นต่่�งๆ และส์อบท�นใหบ้ริิษััทฯ และบริิษััทย่อยม่ 

 โคัริงส์ริ�้งพ่ �นฐ�นทริพัย�กริและริะบบง�นท่�เพ่ยงพอในก�ริช่วยใหก้�ริบริหิ�ริจำดัิ้ก�ริคัว�มเส์่�ยงอย่่ในริะดิ้บัท่�ริบัไดิ้้

- ทบทวนริะบบก�ริบริิห�ริคัว�มเส่์�ยงขององคัก์ริเป็นคัริั�งคัริ�วโดิ้ยคัริอบคัลม๊ธิ๊ริกริริมต่่�งๆ ของบริิษััทฯ และบริิษััทย่อยต่ลอดิ้จำน 

 ก�ริมอบหม�ยใหบ้ค๊ัคัลใดิ้หริอ่คัณะกริริมก�ริชด๊ิ้ยอ่ยเป็นผ่ด้ิ้แ่ลและบริหิ�ริจำดัิ้ก�ริคัว�มเส์่�ยงโดิ้ยริวมของบริษัิัทฯ และบริษัิัทยอ่ยต่�ม 

 คัว�มเหม�ะส์มและริ�ยง�นใหค้ัณะกริริมก�ริบริหิ�ริคัว�มเส์่�ยงทริ�บ

- จำดัิ้ทำ�ริ�ยง�นปริะเมินผลก�ริปฏิบตั่ิง�นปริะจำำ�ป่ของคัณะกริริมก�ริบริิห�ริคัว�มเส่์�ยงริวมทั�งกำ�หนดิ้เป้�หม�ยในก�ริดิ้ำ�เนินก�ริ 

 ส์ ำ�หริบัป่ต่อ่ไปเส์นอต่อ่คัณะกริริมก�ริบริษัิัท เพ่�อทริ�บ

- ปฏิบตั่ิหน�้ท่�หริอ่ง�นอ่�นใดิ้ต่�มท่�คัณะกริริมก�ริบริษัิัท มอบหม�ยและคัณะกริริมก�ริบริหิ�ริคัว�มเส่์�ยงม่คัว�มเห็นชอบ

โดิ้ยในป่ 2563 บริษัิัทฯ ไดิ้จ้ำดัิ้ก�ริปริะชม๊คัณะกริริมก�ริบริหิ�ริคัว�มเส่์�ยง จำำ�นวนทั�งส์ิ �น 2 คัริั�ง

• ขอบเขตำอำ�น�จำหน��ที�ของคัณะกริริมก�ริก�ริลังท๊น

- พิจำ�ริณ�กำ�หนดิ้นโยบ�ยหลกัเกณฑิแ์ผนก�ริลงทน๊ของบริษัิัทฯ และบริษัิัทยอ่ย โดิ้ยส์อดิ้คัลอ้งเป็นไปต่�มนโยบ�ยท่�คัณะกริริมก�ริ 

 บริษัิัทกำ�หนดิ้ ซื้้�งพิจำ�ริณ�ธิร๊ิกิจำหริอ่กิจำก�ริท่�เหน็คัวริเข�้ริว่มลงทน๊ต่�มกริอบนโยบ�ยของบริษัิัทฯ อนม๊ตั่ ิทั�งน่ � คัณะกริริมก�ริบริษัิัท  

 ไดิ้อ้นม๊ตั่นิโยบ�ยก�ริลงทน๊ในหลกัทริพัย ์ริะเบ่ยบท่� 1/2558 ลงวนัท่� 15 พฤษัภ�คัม 2558 เพ่�อใหฝ่้่�ยจำดัิ้ก�รินำ�ไปเป็นแนวท�งปฏิบตั่ิ 

 ต่อ่ไป

- กำ�หนดิ้และทบทวนนโยบ�ยก�ริลงทน๊ของบริษัิัทฯ และบริษัิัทยอ่ยใหม่้คัว�มเหม�ะส์มส์อดิ้คัลอ้งกบัส์ภ�วก�ริณล์งทน๊ เพ่�อก่อปริะโยชน ์

 ส์ง่ส์ด๊ิ้ต่อ่ก�ริดิ้ำ�เนินธิ๊ริกิจำของบริษัิัทฯ เส์นอต่อ่คัณะกริริมก�ริบริษัิัท

- พิจำ�ริณ�ทบทวนนโยบ�ยและม�ต่ริก�ริบริิห�ริคัว�มเส่์�ยงให้เหม�ะส์มส์ำ�หริับก�ริลงท๊นของบริิษััทฯ ภ�ยใต่้นโยบ�ยของ 

 คัณะกริริมก�ริบริหิ�ริคัว�มเส่์�ยง

- กำ�กบัดิ้แ่ลเป�้หม�ยกลยท๊ธิแ์ละนโยบ�ยหลกัในก�ริลงทน๊ของบริษัิัทฯ ใหเ้ป็นไปต่�มกริอบนโยบ�ยท่�คัณะกริริมก�ริบริษัิัทกำ�หนดิ้

- พิจำ�ริณ�ใหค้ัว�มเหน็ชอบแผนก�ริลงทน๊ปริะจำำ�ป่ท่�ฝ่่�ยจำดัิ้ก�ริหริอ่ฝ่่�ยก�ริลงทน๊ของบริษัิัทฯ เพ่�อเส์นอคัณะกริริมก�ริบริษัิัทพิจำ�ริณ�อนม๊ตั่ิ

- พิจำ�ริณ�ศ้กษั�ขอ้มล่ของธิ๊ริกิจำหริ่อกิจำก�ริท่�คัวริเข�้ไปลงท๊นต่�มกริอบนโยบ�ยของบริิษััทฯ เพ่�อใหไ้ดิ้ม้�ซื้้�งผลปริะโยชนส์์ง่ส์ด๊ิ้ 

 ในก�ริลงทน๊นั�นๆ ของบริษัิัทฯ และเส์นอคัณะกริริมก�ริบริษัิัท พิจำ�ริณ�อนม๊ตั่ิ

- ม่อ ำ�น�จำในก�ริพิจำ�ริณ�เชิญหริอ่ว่�จำ�้งบค๊ัคัลภ�ยนอกท่�ม่คัว�มร่ิค้ัว�มเช่�ยวช�ญเป็นท่�ปริก้ษั�ในก�ริเข�้ริว่มลงทน๊ดิ้ว้ยคั�่ใชจ้ำ่�ย 

 ของบริษัิัทฯ  

- พิจำ�ริณ�ใหค้ัว�มเหน็เส์นอต่วัแทนของบริษัิัทฯ ในก�ริเข�้เป็นกริริมก�ริหริอ่ผ่บ้ริหิ�ริของบริษัิัทฯ ท่�จำะเข�้ไปริว่มลงทน๊ต่อ่คัณะกริริมก�ริ 

 บริษัิัท เพ่�อก�ริพิจำ�ริณ�อนม๊ตั่ิใหค้ัว�มเห็นชอบ

- กำ�กบัดิ้แ่ลและคัวบคัม๊ก�ริบริหิ�ริก�ริลงทน๊ใหเ้ป็นไปต่�มกริอบนโยบ�ยก�ริลงทน๊ท่�กำ�หนดิ้และริ�ยง�นผลก�ริลงทน๊ใหค้ัณะกริริมก�ริ 

 บริษัิัททริ�บ

- พิจำ�ริณ�ก�ริเพิ�มเงินลงทน๊หริอ่ลดิ้เงินลงทน๊หริอ่ก�ริยกเลกิก�ริลงทน๊ของบริษัิัทฯ ท่�ไดิ้เ้ข�้ริว่มลงทน๊เส์นอต่อ่คัณะกริริมก�ริบริษัิัทเพ่�อ 

 ก�ริพิจำ�ริณ�อนม๊ตั่ิ

- ปฏิบตั่ิหน�้ท่�หริอ่ดิ้ำ�เนินก�ริใดิ้ๆ ต่�มท่�คัณะกริริมก�ริบริษัิัทมอบหม�ย

โดิ้ยในป่ 2563 บริษัิัทฯ ไดิ้จ้ำดัิ้ก�ริปริะชม๊คัณะกริริมก�ริก�ริลงทน๊ จำำ�นวนทั�งส์ิ �น 4 คัริั�ง

• ขอบเขตำ อำ�น�จำ หน��ที� แลัะคัว�มริับผู้ิดชอบของปริะธ์�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริ

- ริว่มพิจำ�ริณ�กำ�หนดิ้เป�้หม�ย ทิศท�งก�ริดิ้ำ�เนินก�ริธิ๊ริกิจำและนโยบ�ยก�ริลงทน๊ ต่ลอดิ้จำนแผนง�นกลยท๊ธิท์�งธิ๊ริกิจำของบริษัิัทฯ  

 และบริษัิัทย่อย เส์นอคัณะกริริมก�ริบริษัิัท 

- พิจำ�ริณ�อนม๊ตั่ิต่ิดิ้ต่�ม คัวบคัม๊ก�ริดิ้ำ�เนินธิ๊ริกิจำของบริษัิัทฯ ใหเ้ป็นไปต่�มนโยบ�ย แผนก�ริดิ้ำ�เนินง�นและกลยท๊ธิก์�ริลงทน๊ต่�ม 

 ท่�ไดิ้ร้ิบัอนม๊ตั่ิจำ�กคัณะกริริมก�ริบริษัิัท 

89บริิษััท คัันทริ่� กริ๊�ป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กัดิ้ (มห�ชน)



- พิจำ�ริณ�กลั�นกริองงบปริะม�ณปริะจำำ�ป่ ต่�มท่�ฝ่่�ยจำัดิ้ก�ริของบริิษััทฯ และบริิษััทย่อย หริ่อบริิษััทในเคัริ่อจำัดิ้ทำ�และนำ�เส์นอ 

 คัณะกริริมก�ริบริษัิัทอนม๊ตั่ิ โดิ้ยผ่�นคัว�มเห็นชอบจำ�กคัณะกริริมก�ริบริหิ�ริ

- พิจำ�ริณ�ส์ั�งก�ริ/ปริะส์�นง�นเพ่�อก�ริมอบหม�ยนโยบ�ยหริ่อแผนง�นต่�มแผนกลย๊ทธิธ์ิ๊ริกิจำท่�คัณะกริริมก�ริบริิษััทอน๊มตั่ิแลว้ 

 ใหผ้่บ้ริหิ�ริและบริษัิัทย่อยริบัไปปฏิบตั่ิต่�มขอบเขต่ หน�้ท่�คัว�มริบัผิดิ้ชอบ 

- พิจำ�ริณ�กำ�หนดิ้กริะบวนก�ริติ่ดิ้ต่�ม ต่ริวจำส์อบ และก�ริคัวบคัม๊กำ�กบักิจำก�ริ ก�ริบริหิ�ริคัว�มเส่์�ยง ต่ลอดิ้จำนก�ริติ่ดิ้ต่�มปริะเมินผล 

 ก�ริปฏิบตั่ิง�นของฝ่่�ยจำดัิ้ก�ริ และบริษัิัทย่อยใหเ้ป็นไปต่�มนโยบ�ยของบริษัิัทฯ ท่�กำ�หนดิ้ 

- พิจำ�ริณ�และใหค้ั ำ�แนะนำ� ปริก้ษั�ห�ริอ่และขอ้เส์นอแนะในก�ริกำ�หนดิ้แนวท�งก�ริแกไ้ขปัญห� ริวมถืง้ก�ริส์ง่เส์ริมิพฒัน�ปริบัปร๊ิง 

 ริะบบก�ริทำ�ง�นต่�่ง ๆ ของบริษัิัทฯ และบริษัิัทย่อย 

- ริว่มพิจำ�ริณ� ใหค้ั ำ�แนะนำ�เก่�ยวกบัก�ริกำ�หนดิ้ กฎ ริะเบ่ยบ ขอ้บงัคับัในก�ริปฏิบตั่งิ�นต่�่ง ๆ  ท่�ส์ ำ�คัญัของบริษัิัทยอ่ย เพ่�อใหส้์อดิ้คัลอ้ง 

 ต่�มนโยบ�ยของบริษัิัทท่�กำ�หนดิ้ไว ้

- ใหม่้อำ�น�จำ ออกคัำ�ส์ั�ง ริะเบ่ยบ ปริะก�ศ บนัทก้ต่�่งๆ เพ่�อใหก้�ริปฏิบตั่ิง�นม่คัว�มเหม�ะส์ม และส์อดิ้คัลอ้งเป็นไปต่�มนโยบ�ยและ 

 ผลปริะโยชนข์องบริษัิัทเก่�ยวกบัก�ริกำ�กบัดิ้แ่ล และวินยั ก�ริทำ�ง�นภ�ยในขององคัก์ริ 

- พิจำ�ริณ�แต่่งต่ั�ง โยกย�้ยบค๊ัล�กริ ก�ริปริะเมินผลก�ริปฏิบตั่ิง�น ก�ริพิจำ�ริณ�คัว�มด่ิ้ คัว�มชอบ และคั่�ต่อบแทนของผ่บ้ริหิ�ริ 

 ของบริษัิัทฯ และบริษัิัทย่อย เส์นอคัณะกริริมก�ริบริษัิัทพิจำ�ริณ�อนม๊ตั่ิ โดิ้ยผ่�นคัว�มเห็นชอบของคัณะกริริมก�ริบริหิ�ริ 

- ปฏิบตั่ิหน�้ท่�อ่�นใดิ้ ต่�มท่�คัณะกริริมก�ริบริษัิัทมอบหม�ย หริอ่เห็นคัวริ  

7.13  ก�ริสริริห�แลัะแตำ่งตำั�งกริริมก�ริแลัะผู้้�บริิห�ริ
• ก�ริสริริห�กริริมก�ริบริิษััทฯ  

ท่�ปริะชม๊คัณะกริริมก�ริบริษัิัท ไดิ้ม่้มต่ิแต่ง่ต่ั�งคัณะกริริมก�ริส์ริริห�และพิจำ�ริณ�คั�่ต่อบแทน เพ่�อพิจำ�ริณ�คัว�มเหม�ะส์มของโคัริงส์ริ�้ง

และองคัป์ริะกอบของคัณะกริริมก�ริบริษัิัท และกำ�หนดิ้คัณ๊ส์มบตั่ิท่�เหม�ะส์มของกริริมก�ริและผ่บ้ริหิ�ริริะดิ้บัส์ง่และหลกัเกณฑิใ์นก�ริ

ส์ริริห� เพ่�อดิ้ำ�ริงต่ำ�แหน่งกริริมก�ริและผ่บ้ริหิ�ริริะดิ้บัส์ง่ริวมทั�งปริะเมินผลก�ริปฏิบตั่ิง�นของกริริมก�ริท่�คัริบกำ�หนดิ้ว�ริะและผ่บ้ริหิ�ริ

ริะดิ้บัส์ง่ ต่�มขอ้บงัคับัของบริษัิัทฯ ซื้้�งไดิ้ก้ำ�หนดิ้ใหผ้่ถ่้ือห๊น้คันหน้�งม่คัะแนนเส์่ยงหน้�งห๊น้ต่่อหน้�งเส์่ยง ทั�งน่ � เพ่�อใหเ้ป็นไปต่�มพริะริ�ช

บญัญตั่ิบริษัิัทมห�ชนจำำ�กดัิ้ พ.ศ. 2535 โดิ้ยในขอ้บงัคับัของบริษัิัทฯ หมวดิ้ท่� 5 คัณะกริริมก�ริ ขอ้ 17 ถื้งขอ้ 38 ไดิ้ก้ำ�หนดิ้เริ่�องเก่�ยวกบั

ก�ริเล่อกต่ั�งกริริมก�ริของบริษัิัทฯ ซื้้�งส์�ม�ริถืส์ร๊ิปส์ว่นท่�เป็นส์�ริะส์ำ�คัญัไดิ้ด้ิ้งัน่ �

- กำ�หนดิ้ใหก้ริริมก�ริบริิษััทฯ ม่ไม่นอ้ยกว่� 5 คัน แต่่ไม่เกิน 12 คัน โดิ้ยกริริมก�ริไม่นอ้ยกว่�ก้�งหน้�งของจำำ�นวนกริริมก�ริทั�งหมดิ้ 

 จำะต่อ้งม่ถิื�นท่�อย่่ในปริะเทศไทย กริริมก�ริบริษัิัทฯ จำะเป็นผ่ถ่้ือห๊น้ของบริษัิัทฯ หริอ่ไม่ก็ไดิ้้

- ผ่ท่้�จำะเป็นกริริมก�ริของบริษัิัทฯ ไดิ้ต้่อ้งปริะกอบดิ้ว้ยคัณ๊ส์มบตั่ิดิ้งัน่ �

 • ต่อ้งเป็นบค๊ัคัลธิริริมดิ้�และบริริลนิ๊ต่ิภ�วะ

 • ไม่เป็นบค๊ัคัลลม้ละล�ย คันไริค้ัว�มส์�ม�ริถืหริอ่คันเส์ม่อนไริค้ัว�มส์�ม�ริถื

 • ไม่เคัยริบัโทษัจำำ�คัก๊โดิ้ยคัำ�พิพ�กษั�ถื้งท่�ส์ด๊ิ้ใหจ้ำ ำ�คัก๊ในคัว�มผิดิ้เก่�ยวกบัทริพัยท่์�ไดิ้ก้ริะทำ�โดิ้ยทจ๊ำริติ่

 • ไม่เคัยถืก่ลงโทษัไลอ่อกหริอ่ปลดิ้ออกจำ�กริ�ชก�ริหริอ่องคัก์�ริหริอ่หน่วยง�นของริฐั  ฐ�นทจ๊ำริติ่ต่อ่หน�้ท่�

- กริริมก�ริคันใดิ้เม่�อไดิ้ร้ิบัเล่อกต่ั�งแลว้ปริ�กฏว�่ข�ดิ้คัณ๊ส์มบตั่ิดิ้งักล�่วม�ในขอ้ (2) หริอ่ท่�ปริะชม๊ผ่ถ่้ือห๊น้ลงมต่ิใหถ้ือดิ้ถือนเส์่ยจำ�ก 

 กริริมก�ริย่อมพน้จำ�กต่ำ�แหน่งกริริมก�ริทนัท่ กริริมก�ริคันใดิ้จำะล�ออกจำ�กต่ำ�แหน่งใหย่้�นใบล�ออกต่่อบริิษััทฯ ก�ริล�ออกม่ผล 

 นบัแต่ว่นัท่�ใบล�ออกไปถื้งบริษัิัทฯ กริริมก�ริซื้้�งล�ออกดิ้งักล�่วนั�นจำะแจำง้ก�ริล�ออกของต่นใหน้�ยทะเบ่ยนทริ�บดิ้ว้ยก็ไดิ้้

- ใหท่้�ปริะชม๊ผ่ถ่้ือห๊น้เล่อกต่ั�งกริริมก�ริบริษัิัท ต่�มหลกัเกณฑิแ์ละวิธ่ิก�ริดิ้งัต่อ่ไปน่�

 • ผ่ถ่้ือห๊น้หน้�งคันม่คัะแนนเส์่ยงเท่�กบัหน้�งห๊น้ต่อ่หน้�งเส์่ยง

 • ผ่ถ่้ือห๊น้แต่่ละคันจำะใชค้ัะแนนเส์่ยงท่�ม่อย่่ทั�งหมดิ้ เล่อกต่ั�งบ๊คัคัลเด่ิ้ยวหริ่อหล�ยคันเป็นกริริมก�ริไดิ้ ้ ในกริณ่ท่�เล่อกต่ั�งบ๊คัคัล 

  หล�ยคันเป็นกริริมก�ริ จำะแบง่คัะแนนเส์่ยงใหแ้ก่ผ่ใ้ดิ้ม�กนอ้ยเพ่ยงใดิ้ไม่ไดิ้ ้

 • บค๊ัคัลท่�ไดิ้ร้ิบัคัะแนนเส์ย่งส์ง่ส์ด๊ิ้ต่�มลำ�ดิ้บัลงม�เป็นผ่ไ้ดิ้ร้ิบัเลอ่กต่ั�งเป็นกริริมก�ริเท�่จำำ�นวนกริริมก�ริ ท่�จำะพง้ม่หริอ่จำะพง้เลอ่กต่ั�ง 

 ในคัริั�งนั�น ในกริณ่ท่�บค๊ัคัลซื้้�งไดิ้ร้ิบัก�ริเลอ่กต่ั�งในลำ�ดิ้บัถืดัิ้ลงม�ม่คัะแนนเส์ย่งเท�่กนัเกินจำำ�นวนกริริมก�ริท่�จำะพง้ม่หริอ่จำะพง้เลอ่กต่ั�ง 

 ในคัริั�งนั�น ใหป้ริะธิ�นท่�ปริะชม๊เป็นผ่อ้อกเส์่ยงช่ �ข�ดิ้

90 รายงานประจำำาปี 2563



- ในก�ริปริะช๊มผ่ถ่้ือห๊น้ส์�มัญปริะจำำ�ป่ท๊กคัริั�งใหก้ริริมก�ริออกจำ�กต่ำ�แหน่งจำำ�นวนหน้�งในส์�มของจำำ�นวนกริริมก�ริในขณะนั�น 

 ถื�้จำำ�นวนกริริมก�ริจำะแบง่ออกใหต้่ริงเป็นส์�มส์ว่นไมไ่ดิ้ก็้ใหอ้อกโดิ้ยจำำ�นวนใกลท่้�ส์ด๊ิ้กบัส์ว่นหน้�งในส์�มกริริมก�ริซื้้�งพน้จำ�กต่ำ�แหนง่ 

 อ�จำไดิ้ร้ิบัเล่อกใหก้ลบัเข�้ม�ริบัต่ำ�แหน่งอ่กไดิ้ ้กริริมก�ริท่�จำะต่อ้งออกจำ�กต่ำ�แหน่งในป่แริกและป่ท่�ส์องภ�ยหลงัจำดิ้ทะเบ่ยนบริษัิัทฯ  

 นั�นใหจ้ำบัส์ล�กกนัส์ว่นป่หลงัๆ ต่อ่ไปใหก้ริริมก�ริคันท่�อย่่ในต่ำ�แหน่งน�นท่�ส์ด๊ิ้นั�นเป็นผ่อ้อกจำ�กต่ำ�แหน่ง

- นอกจำ�กกริริมก�ริจำะพน้ต่ำ�แหน่งต่�มว�ริะแลว้กริริมก�ริจำะพน้ต่ำ�แหน่งเม่�อ

 • เส์่ยช่วิต่

 • ล�ออก

 • ข�ดิ้คัณ๊ส์มบตั่หิริอ่ม่ลกัษัณะต่อ้งห�้มต่�มกฎหม�ยว�่ดิ้ว้ยบริษัิัทมห�ชนจำำ�กดัิ้และกฎหม�ยว�่ดิ้ว้ยหลกัทริพัยแ์ละต่ล�ดิ้หลกัทริพัย์

 • ท่�ปริะชม๊ผ่ถ่้ือห๊น้ลงมต่ิใหอ้อก

 • ศ�ลม่คัำ�ส์ั�งใหอ้อก

- กริริมก�ริคันใดิ้จำะล�ออกจำ�กต่ำ�แหน่งใหย่้�นใบล�ออกต่่อบริิษััทฯ โดิ้ยก�ริล�ออกนั�นจำะม่ผลนบัแต่่วนัท่�ใบล�ออกไปถื้งบริิษััทฯ  

 กริริมก�ริซื้้�งล�ออกต่�มคัว�มในวริริคัแริกอ�จำแจำง้ก�ริล�ออกของต่นใหน้�ยทะเบ่ยนทริ�บดิ้ว้ยก็ไดิ้้

- ท่�ปริะชม๊ผ่ถ่้ือห๊น้อ�จำลงมต่ใิหก้ริริมก�ริคันใดิ้ออกจำ�กต่ำ�แหนง่ก่อนถืง้คัริ�วออกต่�มว�ริะไดิ้ด้ิ้ว้ยคัะแนนเส์ย่งไมน่อ้ยกว�่ส์�มในส์่�ของ 

 จำำ�นวนผ่ถ่้ือห๊น้ซื้้�งม�ปริะชม๊และม่ส์ทิธิิออกเส์ย่งและ ม่ห๊น้นบัริวมกนัไดิ้ไ้มน่อ้ยกว�่ก้�งหน้�งของจำำ�นวนห๊น้ท่�ถ่ือโดิ้ยผ่ถ่้ือห๊น้ท่�ม�ปริะชม๊ 

 และม่ส์ิทธิิออกเส์่ยง

- ในกริณ่ท่�ต่ ำ�แหนง่กริริมก�ริว�่งลงเพริ�ะเหต่อ่๊�นนอกจำ�กถืง้คัริ�วออกต่�มว�ริะใหค้ัณะกริริมก�ริเล่อกบค๊ัคัล ซื้้�งม่คัณ๊ส์มบตั่ิและไมม่่ 

 ลกัษัณะต่อ้งห�้มต่�มกฎหม�ยว�่ดิ้ว้ยบริษัิัทมห�ชนจำำ�กดัิ้และกฎหม�ยว�่ดิ้ว้ยหลกัทริพัยแ์ละต่ล�ดิ้หลกัทริพัยเ์ข�้เป็นกริริมก�ริแทน 

 ในก�ริปริะชม๊คัณะกริริมก�ริคัริ�วถืดัิ้ไปเวน้แต่ว่�ริะของกริริมก�ริผ่น้ั�นจำะเหล่อนอ้ยกว�่ส์องเด่ิ้อนโดิ้ยบค๊ัคัลซื้้�งเข�้เป็นกริริมก�ริแทน 

 ดิ้งักล่�วจำะอย่่ในต่ำ�แหน่งกริริมก�ริไดิ้เ้พ่ยงเท่�ว�ริะท่�ยงัเหล่ออย่่ของกริริมก�ริท่�ต่นเข�้ม�แทน มติ่ของคัณะกริริมก�ริต่�มคัว�ม 

 ในวริริคัแริกจำะต่อ้งปริะกอบดิ้ว้ยคัะแนนเส์่ยงไม่นอ้ยกว�่ส์�มในส์่�ของจำำ�นวนกริริมก�ริท่�ยงัเหล่ออย่่

- กริณ่ท่�ต่ ำ�แหน่งกริริมก�ริว่�งลงจำนเหล่อน้อยกว่�จำำ�นวนท่�จำะเป็นองคัป์ริะช๊มให้กริริมก�ริท่�เหล่ออย่่กริะทำ�ก�ริในน�มของ 

 คัณะกริริมก�ริไดิ้แ้ต่่เฉพ�ะก�ริจำดัิ้ใหม่้ก�ริปริะช๊มผ่ถ่้ือห๊น้ เพ่�อเล่อกต่ั�งกริริมก�ริแทนต่ำ�แหน่งท่�ว่�งทั�งหมดิ้เท่�นั�น ก�ริปริะช๊ม 

 ต่�มวริริคัแริกใหก้ริะทำ�ภ�ยในหน้�งเด่ิ้อนนบัแต่่วนัท่�จำ ำ�นวนกริริมก�ริว่�งลงเหล่อนอ้ยกว่�จำำ�นวนท่�จำะเป็นองคัป์ริะช๊มและบ๊คัคัล 

 ซื้้�งเข�้เป็นกริริมก�ริแทนต่�มวริริคัหน้�งจำะอย่่ในต่ำ�แหน่งไดิ้เ้พ่ยงเท่�ว�ริะท่�เหล่ออย่่ของกริริมก�ริซื้้�งต่นแทน

- ในกริณ่ท่�กริริมก�ริพน้จำ�กต่ำ�แหน่งทั�งคัณะใหค้ัณะกริริมก�ริท่�พน้จำ�กต่ำ�แหน่งยงัคังต่อ้งอย่ร่ิกัษั�ก�ริในต่ำ�แหน่ง เพ่�อดิ้ำ�เนินกิจำก�ริ 

 ของบริษัิัทฯ ต่อ่ไปเพ่ยงเท�่ท่�จำ ำ�เป็นจำนกว�่คัณะกริริมก�ริชด๊ิ้ใหมเ่ข�้ริบัหน�้ท่�เวน้แต่ศ่�ลจำะม่คัำ�ส์ั�งเป็นอย�่งอ่�นท่�ท ำ�ใหค้ัณะกริริมก�ริ 

 พ้นจำ�กต่ำ�แหน่ง โดิ้ยบริิษััทฯ ต่้องจำัดิ้ให้ม่ก�ริปริะช๊มผ่้ถ่ือห๊้น เพ่�อเล่อกต่ั�งคัณะกริริมก�ริช๊ดิ้ใหม่ภ�ยในหน้�งเด่ิ้อนนับแต่ ่

 วนัพน้จำ�กต่ำ�แหน่งโดิ้ยส์ง่หนงัส์่อนดัิ้ปริะชม๊ใหผ้่ถ่้ือห๊น้ทริ�บไม่นอ้ยกว�่ 14 วนัก่อนวนัปริะชม๊

- กริริมก�ริม่ส์ิทธิิไดิ้ร้ิับเงินบำ�เหน็จำกริริมก�ริในวงเงินไม่เกินริอ้ยละส์ิบของกำ�ไริส์๊ทธิิของบริิษััทฯ ทั�งน่ � ให้อย่่ในดิ้๊ลพินิจำของ 

 คัณะกริริมก�ริและให้คัณะกริริมก�ริม่ส์ิทธิิไดิ้ร้ิับเงินคั่�จำ้�งเบ่ �ยปริะช๊ม คั่�พ�หนะ ส์วัส์ดิ้ิก�ริและคั่�ต่อบแทนอ่�นต่ลอดิ้จำน 

 ม่ส์ทิธิิเบกิเงินคั�่ริบัริองและคั�่ใชจ้ำ�่ยใดิ้ๆ อนัเก่�ยวเน่�องกบัก�ริทำ�ง�นต่�มริะเบ่ยบของบริษัิัทฯ ดิ้ว้ยขอ้คัว�มในวริริคัหน้�งจำะไมก่ริะทบ 

 กริะเท่อนส์ิทธิิของกริริมก�ริท่�ไดิ้ร้ิบัก�ริแต่ง่ต่ั�งม�จำ�กพนกัง�นหริอ่ลก่จำ�้งของบริษัิัทฯ ในอนัท่�จำะไดิ้ร้ิบัคั�่ต่อบแทนและผลปริะโยชน ์

 ในฐ�นะท่�เป็นพนกัง�นหริอ่ลก่จำ�้งของบริษัิัทฯ  

- ใหค้ัณะกริริมก�ริเล่อกกริริมก�ริหน้�งคันเป็นปริะธิ�นกริริมก�ริในกริณ่ท่�คัณะกริริมก�ริพิจำ�ริณ�เห็นส์มคัวริจำะเล่อกกริริมก�ริคันหน้�ง 

 หริอ่หล�ยคันเป็นริองปริะธิ�นกริริมก�ริก็ไดิ้ ้ริองปริะธิ�นกริริมก�ริม่หน�้ท่�ต่�มขอ้บงัคับัในกิจำก�ริซื้้�งปริะธิ�นกริริมก�ริมอบหม�ย

- ในก�ริปริะชม๊คัณะกริริมก�ริต่อ้งม่กริริมก�ริม�ปริะชม๊ไม่นอ้ยกว�่ 2 ใน 3 ของจำำ�นวนกริริมก�ริทั�งหมดิ้จำง้จำะคัริบองคัป์ริะชม๊และให ้

 ปริะธิ�นกริริมก�ริทำ�หน�้ท่�เป็นปริะธิ�นในท่�ปริะชม๊คัณะกริริมก�ริ  ในกริณ่ท่�ปริะธิ�นกริริมก�ริไมอ่ย่ใ่นท่�ปริะชม๊หริอ่ไมส่์�ม�ริถืปฏิบตั่ิ 

 หน�้ท่�ไดิ้ ้ ในกริณ่ท่�ม่ริองปริะธิ�นกริริมก�ริอย่่ใหร้ิองปริะธิ�นกริริมก�ริเป็นปริะธิ�นท่�ปริะชม๊แต่่ถื�้ไม่ม่ริองปริะธิ�นกริริมก�ริหริ่อ 

 ม่แต่่ไม่อย่่ในท่�ปริะช๊มนั�นหริ่อไม่ส์�ม�ริถืปฏิบตั่ิหน�้ท่�ไดิ้ใ้หก้ริริมก�ริซื้้�งม�ปริะช๊มเล่อกกริริมก�ริคันหน้�งเป็นปริะธิ�นท่�ปริะช๊ม 

 ก�ริวินิจำฉยัช่ �ข�ดิ้ของท่�ปริะชม๊คัณะกริริมก�ริใหถ่้ือเส์่ยงข�้งม�ก  กริริมก�ริคันหน้�งม่เส์่ยงหน้�งเส์ย่งในก�ริลงคัะแนนเวน้แต่ก่ริริมก�ริ  

 ซื้้�งม่ส์ว่นไดิ้เ้ส์ย่ในเริ่�องใดิ้เริ่�องหน้�งไมม่่ส์ทิธิิออกเส์ย่งลงคัะแนนในเริ่�องนั�นและถื�้คัะแนนเส์ย่งเท�่กนัใหป้ริะธิ�นในท่�ปริะชม๊ออกเส์ย่ง 

 เพิ�มข้ �นอ่กเส์่ยงหน้�งเพ่�อเป็นเส์่ยงช่ �ข�ดิ้
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- ในก�ริเริย่กปริะชม๊คัณะกริริมก�ริใหป้ริะธิ�นกริริมก�ริหริอ่ผ่ซ้ื้้�งไดิ้ร้ิบัมอบหม�ยส์ง่หนงัส์อ่นดัิ้ปริะชม๊ ไปยงักริริมก�ริ ไมน่อ้ยกว�่ 7 วนั 

 ก่อนวนัปริะชม๊เวน้แต่่ในกริณ่จำำ�เป็นริ่บดิ้่วน เพ่�อริกัษั�ส์ิทธิิและปริะโยชนข์องบริษัิัทฯ จำะแจำง้ก�รินดัิ้ปริะชม๊โดิ้ยวิธ่ิอ่�นและกำ�หนดิ้ 

 วนัปริะชม๊ใหเ้ริว็กว�่นั�นก็ไดิ้้

- ในก�ริดิ้ำ�เนินกิจำก�ริบริษัิัทฯ กริริมก�ริต่อ้งปฏิบตั่หิน�้ท่�ใหเ้ป็นไปต่�มกฎหม�ยวตั่ถืป๊ริะส์งคัแ์ละขอ้บงัคับัของบริษัิัทต่ลอดิ้จำนมต่ขิอง 

 ท่�ปริะชม๊ผ่ถ่้ือห๊น้ดิ้ว้ยคัว�มซ่ื้�อส์ตั่ยส์์จ๊ำริติ่และริะมดัิ้ริะวงัริกัษั�ผลปริะโยชนข์องบริษัิัทฯ  

- ห�้มมิใหก้ริริมก�ริปริะกอบกิจำก�ริอันม่ส์ภ�พอย่�งเด่ิ้ยวกันและเป็นก�ริแข่งขันกับกิจำก�ริของบริิษััทฯ หริ่อเข�้เป็นห๊น้ส์่วนใน 

 ห�้งห๊น้ส์ว่นส์�มญัหริอ่เป็นห๊น้ส์ว่นไมจ่ำ ำ�กดัิ้คัว�มริบัผิดิ้ในห�้งห๊น้ส์ว่นจำำ�กดัิ้หริอ่เป็นกริริมก�ริของบริษัิัทจำำ�กดัิ้หริอ่บริษัิัทมห�ชนจำำ�กดัิ้ 

 อ่�นใดิ้ท่�ปริะกอบกิจำก�ริอนัม่ส์ภ�พอย่�งเด่ิ้ยวกนัและเป็นก�ริแข่งขนักบักิจำก�ริของบริิษััทฯ ไม่ว่�เข�้ทำ�เพ่�อปริะโยชนต์่นเองหริ่อ 

 ปริะโยชนผ์่อ่้�น เวน้แต่จ่ำะไดิ้แ้จำง้ใหท่้�ปริะชม๊ผ่ถ่้ือห๊น้ทริ�บก่อนท่�จำะม่มต่ิแต่ง่ต่ั�งกริริมก�ริผ่น้ั�น

- กริริมก�ริต่อ้งแจำง้ใหบ้ริิษััทฯ ทริ�บโดิ้ยไม่ชกัช�้ในกริณ่ท่�ม่กริริมก�ริม่ส์่วนไดิ้เ้ส์่ยไม่ว่�โดิ้ยต่ริงหริ่อโดิ้ยออ้มในส์ญัญ�ใดิ้ท่�บริิษััทฯ  

 ทำ�ข้ �นหริอ่ในกริณ่ท่�จำ ำ�นวนห๊น้หริอ่ห๊น้ก่ข้องบริษัิัทฯ หริอ่บริษัิัทในเคัริอ่ท่�กริริมก�ริถ่ืออย่่ม่จำ ำ�นวนท่�เพิ�มข้ �นหริอ่ลดิ้ลง 

- คัณะกริริมก�ริจำะต่อ้งปริะชม๊กนัอย่�งนอ้ยส์�มเด่ิ้อนต่อ่คัริั�ง ณ จำงัหวดัิ้อนัเป็นท่�ต่ั�งส์ ำ�นกัง�นใหญ่ของบริษัิัทฯ หริอ่จำงัหวดัิ้ใกลเ้ค่ัยง 

 หริอ่ ณ ส์ถื�นท่�อ่�นใดิ้ โดิ้ยก�ริกำ�หนดิ้วนัเวล�และส์ถื�นท่�เป็นไปต่�มดิ้ล๊ยพินิจำของปริะธิ�นกริริมก�ริ กริริมก�ริต่ั�งแต่ส่์องคันข้ �นไป  

 อ�จำริอ้งขอใหป้ริะธิ�นกริริมก�ริเริย่กปริะชม๊คัณะกริริมก�ริ ในกริณ่น่ � ใหป้ริะธิ�นกริริมก�ริหริอ่กริริมก�ริท่�ไดิ้ร้ิบัมอบหม�ยจำ�กปริะธิ�น 

 กริริมก�ริกำ�หนดิ้วนัปริะชม๊ภ�ยใน 14 วนันบัแต่ว่นัท่�ไดิ้ร้ิบัก�ริริอ้งขอ

- ในก�ริลงช่�อผก่พนับริษัิัทฯ ใหป้ริะธิ�นกริริมก�ริหริอ่ปริะธิ�นกริริมก�ริบริหิ�ริคันใดิ้คันหน้�งลงล�ยม่อช่�อและปริะทบัต่ริ�ส์ำ�คัญัของ 

 บริษัิัทหริอ่กริริมก�ริอ่�นส์องคันลงล�ยม่อช่�อริว่มกนัและปริะทบัต่ริ�ส์ำ�คัญัของบริษัิัท คัณะกริริมก�ริม่อำ�น�จำพิจำ�ริณ�กำ�หนดิ้และ 

 แกไ้ขเปล่�ยนแปลงช่�อกริริมก�ริผ่ม่้อ ำ�น�จำลงน�มผก่พนับริษัิัทฯ ไดิ้้

- กริริมก�ริคันใดิ้ซ่ื้ �อทริพัยส์์ินของบริษัิัทฯ หริอ่ข�ยทริพัยส์์ินใหแ้ก่บริษัิัทฯ หริอ่กริะทำ�ธิ๊ริกิจำอย่�งใดิ้อย่�งหน้�งกบับริษัิัทฯ ไม่ว่�กริะทำ� 

 ในน�มของต่นหริอ่ของบค๊ัคัลอ่�นถื�้มิไดิ้ร้ิบัคัว�มยินยอมจำ�กคัณะกริริมก�ริแลว้ก�ริซ่ื้ �อข�ยหริอ่กริะทำ�ธิร๊ิกิจำนั�นไมม่่ผลผก่พนับริษัิัทฯ 

- ใหก้ริริมก�ริแจำง้ใหบ้ริษัิัทฯ ทริ�บโดิ้ยมิชกัช�้เม่�อถ่ือห๊น้หริอ่ห๊น้ก่ใ้นบริษัิัทฯ หริอ่บริษัิัทในเคัริอ่โดิ้ยริะบจ๊ำำ�นวนทั�งหมดิ้ท่�เพิ�มข้ �นหริอ่ 

 ลดิ้ลงในริะหว�่งริอบป่บญัช่

• ก�ริสริริห�กริริมก�ริอิสริะ

ส์ำ�หริบัก�ริแต่ง่ต่ั�งกริริมก�ริอิส์ริะนั�นคัณะกริริมก�ริบริษัิัท ไดิ้พิ้จำ�ริณ�แต่ง่ต่ั�งต่�มคัณ๊ส์มบตั่ิซื้้�งเป็นไปต่�มขอ้กำ�หนดิ้ขั�นต่ำ��ต่�มปริะก�ศ

คัณะกริริมก�ริกำ�กบัต่ล�ดิ้ทน๊และม่หน�้ท่�ในลกัษัณะเด่ิ้ยวกบัท่�กำ�หนดิ้ไวใ้นปริะก�ศต่ล�ดิ้หลกัทริพัยแ์หง่ปริะเทศไทย ว�่ดิ้ว้ยคัณ๊ส์มบตั่ิ

และขอบเขต่ก�ริดิ้ำ�เนินง�นของคัณะกริริมก�ริต่ริวจำส์อบดิ้งัน่ �

- ถ่ือห๊น้ไม่เกินริอ้ยละ 1 ของจำำ�นวนห๊น้ท่�ม่ส์ิทธิิออกเส์่ยงทั�งหมดิ้ของบริษัิัทฯ บริษัิัทใหญ่ บริษัิัทย่อย บริษัิัทริว่ม ผ่ถ่้ือห๊น้ริ�ยใหญ่ หริอ่ 

 ผ่ม่้อ ำ�น�จำคัวบคัม๊ของบริษัิัทฯ ทั�งน่ � ใหน้บัริวมก�ริถ่ือห๊น้ของผ่ท่้�เก่�ยวขอ้งกบักริริมก�ริอิส์ริะริ�ยนั�นๆ ดิ้ว้ย

- ไมเ่ป็นหริอ่เคัยเป็นกริริมก�ริท่�ม่ส์ว่นริว่มบริหิ�ริง�น ลก่จำ�้ง พนกัง�น ท่�ปริก้ษั�ท่�ไดิ้เ้งินเด่ิ้อนปริะจำำ�หริอ่ผ่ม่้อ ำ�น�จำคัวบคัม๊ของบริษัิัทฯ  

 เวน้แต่จ่ำะไดิ้พ้น้จำ�กก�ริม่ลกัษัณะดิ้งักล�่วม�แลว้ไมน่อ้ยกว�่ 2 ป่ก่อนไดิ้ร้ิบัก�ริแต่ง่ต่ั�ง ทั�งน่ � ลกัษัณะต่อ้งห�้มดิ้งักล�่วไมร่ิวมถืง้กริณ่ 

 ท่�กริริมก�ริอิส์ริะท่�เคัยเป็นข�้ริ�ชก�ริหริอ่ท่�ปริก้ษั�ของส์ว่นริ�ชก�ริซื้้�งเป็นผ่ถ่้ือห๊น้ริ�ยใหญ่หริอ่ผ่ม่้อ ำ�น�จำคัวบคัม๊ของบริษัิัทฯ  

- ไม่เป็นบค๊ัคัลท่�ม่คัว�มส์มัพนัธิท์�งส์�ยโลหิต่หริ่อโดิ้ยก�ริจำดิ้ทะเบ่ยนต่�มกฎหม�ยในลกัษัณะท่�เป็นบิดิ้�ม�ริดิ้� คั่่ส์มริส์พ่�นอ้งและ 

 บต๊่ริ ริวมทั�งคั่ส่์มริส์ของบต๊่ริของผ่บ้ริหิ�ริ ผ่ถ่้ือห๊น้ริ�ยใหญ่ ผ่ม่้อ ำ�น�จำคัวบคัม๊ บค๊ัคัลท่�จำะไดิ้ร้ิบัก�ริเส์นอใหเ้ป็นผ่บ้ริหิ�ริหริอ่ผ่ม่้อ ำ�น�จำ 

 คัวบคัม๊ของบริษัิัทฯ หริอ่บริษัิัทย่อย

- ไม่เคัยหริอ่เคัยม่คัว�มส์มัพนัธิท์�งธิ๊ริกิจำกบับริษัิัทฯ บริษัิัทใหญ่ บริษัิัทย่อย บริษัิัทริว่ม ผ่ถ่้ือห๊น้ริ�ยใหญ่หริอ่ผ่ม่้อ ำ�น�จำคัวบคัม๊ของ 

 บริษัิัทฯ ในลกัษัณะท่�อ�จำเป็นก�ริขดัิ้ขว�งก�ริใชว้จิำ�ริญ�ณอย�่งอิส์ริะของต่น ริวมทั�งไมเ่ป็นหริอ่เคัยเป็นผ่ถ่้ือห๊น้ท่�ม่นยัหริอ่ผ่ม่้อ ำ�น�จำ 

 คัวบคัม๊ของผ่ท่้�ม่คัว�มส์มัพนัธิท์�งธิ๊ริกิจำกบับริษัิัทฯ บริษัิัทใหญ่ บริษัิัทย่อย บริษัิัทริว่ม ผ่ถ่้ือห๊น้ริ�ยใหญ่หริอ่ผ่ม่้อ ำ�น�จำคัวบคัม๊ของ 

 บริษัิัทฯ เวน้แต่จ่ำะไดิ้พ้น้จำ�กก�ริม่ลกัษัณะดิ้งักล�่วม�แลว้ไม่นอ้ยกว�่ 2 ป่ก่อนไดิ้ร้ิบัก�ริแต่ง่ต่ั�ง

- ไมเ่ป็นหริอ่เคัยเป็นผ่ส้์อบบญัช่ของบริษัิัทฯ บริษัิัทใหญ่ บริษัิัทยอ่ย บริษัิัทริว่ม ผ่ถ่้ือห๊น้ริ�ยใหญ่หริอ่ผ่ม่้อ ำ�น�จำคัวบคัม๊ของผ่ข้ออนญ๊�ต่ 

 และไม่เป็นผ่ถ่้ือห๊น้ท่�ม่นยั ผ่ม่้อ ำ�น�จำคัวบคัม๊หริอ่ห๊น้ส์ว่นของส์ำ�นกัง�นส์อบบญัช่ซื้้�งผ่ส้์อบบญัช่ของบริษัิัทฯ บริษัิัทใหญ่ บริษัิัทย่อย  

 บริษัิัทริว่ม ผ่ถ่้ือห๊น้ริ�ยใหญ่หริอ่ผ่ม่้อ ำ�น�จำคัวบคัม๊ของบริษัิัทฯ ส์งักดัิ้อย่เ่วน้แต่จ่ำะไดิ้พ้น้จำ�กก�ริม่ลกัษัณะดิ้งักล�่วม�แลว้ไมน่อ้ยกว�่  

 2 ป่ก่อนไดิ้ร้ิบัก�ริแต่ง่ต่ั�ง

92 รายงานประจำำาปี 2563



- ไม่เป็นหริ่อเคัยเป็นผ่ใ้หบ้ริิก�ริท�งวิช�ช่พใดิ้ๆ ซื้้�งริวมถื้งก�ริใหบ้ริิก�ริเป็นท่�ปริ้กษั�กฎหม�ยหริ่อท่�ปริ้กษั�ท�งก�ริเงินซื้้�งไดิ้ร้ิบั 

 คั�่บริกิ�ริเกินกว�่ 2 ล�้นบ�ทต่อ่ป่จำ�กบริษัิัทฯ บริษัิัทใหญ่ บริษัิัทยอ่ย บริษัิัทริว่ม ผ่ถ่้ือห๊น้ริ�ยใหญ่หริอ่ผ่ม่้อ ำ�น�จำคัวบคัม๊ของบริษัิัทฯ  

 และไมเ่ป็นผ่ถ่้ือห๊น้ท่�ม่นยัผ่ม่้อ ำ�น�จำคัวบคัม๊หริอ่ห๊น้ส์ว่นของผ่ใ้หบ้ริกิ�ริท�งวิช�ช่พนั�นดิ้ว้ย เวน้แต่จ่ำะไดิ้พ้น้จำ�กก�ริม่ลกัษัณะดิ้งักล�่ว 

 ม�แลว้ไม่นอ้ยกว่� 2 ป่ก่อนไดิ้ร้ิบัก�ริแต่ง่ต่ั�ง

- ไม่เป็นกริริมก�ริท่�ไดิ้ร้ิบัก�ริแต่่งต่ั�งข้ �นเพ่�อเป็นต่วัแทนของกริริมก�ริของบริิษััทฯ ผ่ถ่้ือห๊น้ริ�ยใหญ่หริ่อผ่ถ่้ือห๊น้ซื้้�งเป็นผ่ท่้�เก่�ยวขอ้ง 

 กบัผ่ถ่้ือห๊น้ริ�ยใหญ่

- ไม่ปริะกอบกิจำก�ริท่�ม่ส์ภ�พเด่ิ้ยวกันและเป็นก�ริแข่งขนัท่�ม่นัยกับกิจำก�ริของบริิษััทฯ หริ่อบริิษััทย่อยหริ่อไม่เป็นห๊น้ส์่วนท่�ม่นัย 

 ในห�้งห๊น้ส์ว่นหริอ่เป็นกริริมก�ริท่�ม่ส์ว่นริว่มบริหิ�ริง�น ลก่จำ�้ง พนกัง�น ท่�ปริก้ษั�ท่�ริบัเงินเด่ิ้อนปริะจำำ�หริอ่ถ่ือห๊น้เกินริอ้ยละ 1 ของ 

 จำำ�นวนห๊น้ท่�ม่ส์ิทธิิออกเส์่ยงทั�งหมดิ้ของบริิษััทอ่�นซื้้�งปริะกอบกิจำก�ริท่�ม่ส์ภ�พอย่�งเด่ิ้ยวกนัและเป็นก�ริแข่งขนัท่�ม่นยักบักิจำก�ริ 

 ของบริษัิัทฯ หริอ่บริษัิัทย่อย

- ไม่ม่ลกัษัณะอ่�นใดิ้ท่�ท ำ�ใหไ้ม่ส์�ม�ริถืใหค้ัว�มเห็นอย่�งเป็นอิส์ริะเก่�ยวกบัก�ริดิ้ำ�เนินง�นของบริษัิัทฯ

• แผู้นก�ริสืบทอดตำำ�แหน่งผู้้�บริิห�ริส้งส๊ด

ท่�ปริะชม๊คัณะกริริมก�ริบริษัิัท คัริั�งท่� 7/2560 เม่�อวนัท่� 13 พฤศจิำก�ยน 2560 ไดิ้อ้นม๊ตั่ิแผนส์่บทอดิ้ต่ำ�แหน่งผ่บ้ริหิ�ริส์ง่ส์ด๊ิ้ ซื้้�งผ่�นก�ริ 

นำ�เส์นอของคัณะกริริมก�ริส์ริริห�และพิจำ�ริณ�คั�่ต่อบแทน โดิ้ยม่ส์�ริะส์ำ�คัญัดิ้งัน่ �

บริิษััทฯ ม่แผนและกริะบวนก�ริในก�ริส์่บทอดิ้ต่ำ�แหน่งท่�เช่�อมโยงกบัวิส์ยัทศัน ์ พนัธิกิจำ เป้�หม�ยท�งธิ๊ริกิจำ ริวมถื้งวฒันธิริริมองคัก์ริ  

เพ่�อใหม้ั�นใจำไดิ้ว้�่ก�ริส์บ่ทอดิ้ต่ำ�แหนง่ผ่บ้ริหิ�ริส์ง่ส์ด๊ิ้นั�นเป็นไปอย�่งริ�บริ่�น ริวมถืง้ไดิ้ม่้ก�ริจำดัิ้เต่ริย่มบค๊ัล�กริทดิ้แทน เพ่�อเป็นก�ริปอ้งกนั

มิใหเ้กิดิ้ผลกริะทบต่อ่ก�ริดิ้ำ�เนินธิ๊ริกิจำของบริษัิัทฯ และใหก้�ริดิ้ำ�เนินธิ๊ริกิจำของบริษัิัทฯ เป็นไปอย่�งต่อ่เน่�อง โดิ้ยม่คัณะกริริมก�ริส์ริริห�

และพิจำ�ริณ�คั่�ต่อบแทน เป็นผ่จ้ำดัิ้ทำ�แผนส์่บทอดิ้ต่ำ�แหน่ง เพ่�อเส์นอใหค้ัณะกริริมก�ริบริษัิัทเป็นผ่พิ้จำ�ริณ� ทั�งน่ � กริะบวนก�ริจำดัิ้ทำ�

แผนทดิ้แทนต่ำ�แหน่งง�น ม่ขั�นต่อนเริิ�มจำ�กฝ่่�ยทริพัย�กริบค๊ัคัลกำ�หนดิ้หลกัเกณฑิก์�ริพิจำ�ริณ� และคัดัิ้เล่อกผ่บ้ริหิ�ริส์ง่ส์ด๊ิ้ เพ่�อทดิ้แทน

ต่ำ�แหน่งง�นโดิ้ยพิจำ�ริณ�จำ�กคัว�มร่ิ ้คัว�มส์�ม�ริถื ทกัษัะท่�จำ ำ�เป็น และคัณ๊ลกัษัณะของบค๊ัคัลท่�จำะดิ้ำ�ริงต่ำ�แหน่งง�น คัว�มพริอ้มของ

ผ่ส้์่บทอดิ้ต่ำ�แหน่ง โดิ้ยผ่�นขั�นต่อนก�ริปริะเมินต่�มหลกัเกณฑิ ์และพิจำ�ริณ�คัดัิ้เล่อกผ่ท่้�ม่คัว�มเหม�ะส์ม จำ�กนั�นฝ่่�ยทริพัย�กริบค๊ัคัล

นำ�เส์นอขอ้มล่ผ่บ้ริหิ�ริท่�จำะม�ทดิ้แทนต่ำ�แหน่งผ่บ้ริหิ�ริส์ง่ส์ด๊ิ้ใหค้ัณะกริริมก�ริส์ริริห�และพิจำ�ริณ�คั่�ต่อบแทนใหค้ัว�มเห็นชอบ และ 

นำ�เส์นอต่อ่คัณะกริริมก�ริบริษัิัทเพ่�อพิจำ�ริณ�อนม๊ตั่ิต่อ่ไป

7.14  นโย์บ�ย์ว่�ด�วย์คัว�มหลั�กหลั�ย์ในโคัริงสริ��งของคัณะกริริมก�ริบริิษััท (BOARD DIVERSITY)

ในก�ริส์ริริห�คัณะกริริมก�รินั�น บริิษััทใหค้ัว�มส์ำ�คัญักับก�ริส์ริริห�บ๊คัคัลเข�้ม�ดิ้ำ�ริงต่ำ�แหน่งกริริมก�ริ บริิษััทต่อ้งพิจำ�ริณ�จำ�ก 

องคัป์ริะกอบ โดิ้ยบริษัิัทต่อ้งจำดัิ้ทำ� Board Skill Matrix เพ่�อกำ�หนดิ้และต่ริวจำส์อบคัณ๊ส์มบตั่ิของกริริมก�ริท่�ต่อ้งก�ริส์ริริห� โดิ้ยพิจำ�ริณ�

จำ�กทกัษัะและคัว�มจำำ�เป็นท่�ยงัข�ดิ้ ริวมถืง้คัณ๊ส์มบตั่ิท่�เหม�ะส์มและส์อดิ้คัลอ้งกบัองคัป์ริะกอบและโคัริงส์ริ�้งของกริริมก�ริต่�มกลยท๊ธิ์

ท�งธิ๊ริกิจำของบริษัิัทฯ

บริษัิัทฯ ต่อ้งคัำ�นง้ถื้งคัว�มหล�กหล�ยในโคัริงส์ริ�้งของคัณะกริริมก�ริ (Board Diversity) กำ�หนดิ้ใหค้ัณะกริริมก�ริบริษัิัทม่ริะดิ้บัก�ริ

ศก้ษั� คัว�มร่ิค้ัว�มส์�ม�ริถื ทกัษัะวิช�ช่พ ปริะส์บก�ริณก์�ริทำ�ง�น และม่คัว�มเช่�ยวช�ญเฉพ�ะดิ้�้น ม่ภ�วะคัว�มเป็นผ่น้ ำ� วิส์ยัทศัน์

กว�้งไกล อนัเป็นปริะโยชนต์่่อก�ริดิ้ำ�เนินกิจำก�ริของบริษัิัท ริวมถื้งคัณ๊ธิริริมและจำริยิธิริริม โดิ้ยมิใหม่้ขอ้จำำ�กดัิ้ท�งเช่ �อช�ต่ิ ภ�ษั� และ

เพศแต่อ่ย่�งใดิ้

7.15  นโย์บ�ย์กำ�หนดจำำ�นวนบริิษััทจำดทะเบีย์นที�กริริมก�ริส�ม�ริถืไปดำ�ริงตำำ�แหน่งได�

เพ่�อส์งเส์ริมิใหก้ริริมก�ริบริษัิัทอทิ๊ศเวล�ในก�ริปฏิบตั่หิน�้ท่�ไดิ้อ้ย�่งม่ปริะส์ทิธิิภ�พ คัณะกริริมก�ริบริษัิัท จำง้เหน็ส์มคัวริกำ�หนดิ้ใหก้ริริมก�ริ

บริษัิัทแต่ล่ะคันดิ้ำ�ริงต่ำ�แหน่งในบริษัิัทจำดิ้ทะเบ่ยนอ่�นริวมไม่เกิน 5 บริษัิัท
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7.16  นโย์บ�ย์ในก�ริไปดำ�ริงตำำ�แหน่งกริริมก�ริที�บริิษััทอื�นของปริะธ์�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริ

เพ่�อส์ง่เส์ริมิใหป้ริะธิ�นเจำ�้หน�้ท่�บริหิ�ริอทิ๊ศเวล�ในก�ริปฏิบตั่ิหน�้ท่�ไดิ้อ้ย่�งม่ปริะส์ิทธิิภ�พ คัณะกริริมก�ริบริษัิัทจำ้งเห็นส์มคัวริกำ�หนดิ้

ใหป้ริะธิ�นเจำ�้หน�้ท่�บริหิ�ริดิ้ำ�ริงต่ำ�แหน่งกริริมก�ริในบริษัิัทอ่�นริวมไม่เกิน 5 บริษัิัท

7.17  นโย์บ�ย์ก�ริเข��ริ่วมปริะช๊มคัณะกริริมก�ริบริิษััท

คัณะกริริมก�ริบริษัิัท ม่ก�ริปริะชม๊เป็นปริะจำำ�ทก๊ 3 เด่ิ้อน และอ�จำม่ก�ริจำดัิ้ก�ริปริะชม๊พิเศษัเพิ�มเต่ิมต่�มคัว�มจำำ�เป็น  และเพ่�อส์ง่เส์ริมิ

ใหก้ริริมก�ริเข�้ริว่มปริะชม๊คัณะกริริมก�ริบริษัิัทอย�่งส์มำ��เส์มอ คัณะกริริมก�ริบริษัิัท จำง้เห็นส์มคัวริกำ�หนดิ้ใหก้�ริปริะชม๊คัณะกริริมก�ริ

บริษัิัทและก�ริลงมติ่ในแต่ล่ะคัริั�ง ต่อ้งม่คัณะกริริมก�ริเข�้ริว่มปริะชม๊ไม่นอ้ยกว�่ 2 ใน 3 จำง้จำะคัริบองคัป์ริะชม๊ และกริริมก�ริแต่ล่ะคัน

คัวริเข�้ริว่มปริะชม๊อย่�งนอ้ยริอ้ยละ 75 ของจำำ�นวนคัริั�งของก�ริปริะชม๊ทั�งป่ โดิ้ยบริษัิัทไดิ้ก้ำ�หนดิ้ต่�ริ�งก�ริปริะชม๊คัณะกริริมก�ริบริษัิัท

ไวล้ว่งหน�้ต่ลอดิ้ทั�งป่ และจำะม่ก�ริจำดัิ้ส์ง่หนงัส์่อเชิญปริะชม๊พริอ้มริะเบ่ยบว�ริะก่อนปริะชม๊ลว่งหน�้ 5 วนัทำ�ก�ริ เพ่�อใหก้ริริมก�ริไดิ้ม่้

เวล�ในก�ริศก้ษั�ม�ก่อนลว่งหน�้

นอกจำ�กน่�คัณะกริริมก�ริบริิษััทท่�ไม่เป็นผ่บ้ริิห�ริ ไดิ้แ้ก่ กริริมก�ริอิส์ริะ กริริมก�ริต่ริวจำส์อบ ส์�ม�ริถืปริะช๊มริะหว่�งกันเองต่�ม 

คัว�มเหม�ะส์ม เพ่�ออภิปริ�ยปัญห�ต่�่งๆ เก่�ยวกบัก�ริจำดัิ้ก�ริท่�อย่่ในคัว�มส์นใจำโดิ้ยไม่ม่ฝ่่�ยจำดัิ้ก�ริเข�้ริว่มปริะชม๊ดิ้ว้ย

ในกริณ่ม่เหต่จ๊ำ ำ�เป็นท่�ท ำ�ใหก้ริริมก�ริคันใดิ้ไม่ส์�ม�ริถืเข�้ริว่มก�ริปริะชม๊คัณะกริริมก�ริบริิษััทในคัริั�งใดิ้ไดิ้ใ้หก้ริริมก�ริคันนั�นแจำง้เหต่๊

จำ ำ�เป็นดิ้งักล�่วต่อ่ปริะธิ�นกริริมก�ริในโอก�ส์แริก และก่อนก�ริปริะชม๊ในคัริั�งนั�น

7.18  ก�ริกำ�กับด้แลัก�ริดำ�เนินง�นของบริิษััทย์่อย์

คัณะกริริมก�ริบริิษััท กำ�หนดิ้ใหม่้นโยบ�ยก�ริคัวบคัม๊และกำ�กบัดิ้แ่ลก�ริดิ้ำ�เนินง�นของกิจำก�ริและธิ๊ริกิจำท่�บริิษััทฯ เข�้ไปลงทน๊ เพ่�อ

ใหม่้ริะบบก�ริบริหิ�ริจำดัิ้ก�ริท่�ด่ิ้โปริง่ใส์ส์�ม�ริถืต่ริวจำส์อบไดิ้ ้ และส์�ม�ริถืกำ�หนดิ้ทิศท�งก�ริบริหิ�ริง�นท่�บริษัิัทฯ ท่�เข�้ไปลงทน๊นั�นไดิ้้

อย่�งม่ปริะส์ิทธิิภ�พเส์ม่อนว�่เป็นฝ่่�ยง�นหริอ่หน่วยง�นหน้�งในองคัก์ริของบริษัิัทฯ  อ่กทั�งยงัส์�ม�ริถืติ่ดิ้ต่�มก�ริบริหิ�ริ และก�ริดิ้ำ�เนิน

ง�นของกิจำก�ริท่�เข�้ไปลงทน๊ เพ่�อดิ้แ่ลริกัษั�ซื้้�งผลปริะโยชนใ์นก�ริลงทน๊ของบริษัิัทฯ และเพิ�มมล่คั่�และคัว�มเช่�อมั�นต่่อผ่ม่้ส์ว่นไดิ้เ้ส์่ย 

ทก๊กล๊ม่ของบริษัิัทฯ ไดิ้ ้

โดิ้ยบริษัิัทฯ ไดิ้ม่้ก�ริแต่ง่ต่ั�งผ่บ้ริหิ�ริของบริษัิัทฯ เข�้ริว่มเป็นกริริมก�ริในบริษัิัทย่อย เพ่�อต่ิดิ้ต่�มผลปริะกอบก�ริ และใหข้อ้เส์นอท่�เป็น

ปริะโยชนต์่อ่บริษัิัทย่อย กำ�หนดิ้ใหบ้ริษัิัทย่อยใชห้ลกัเกณฑิก์�ริเปิดิ้เผยขอ้มล่และก�ริทำ�ริ�ยก�ริข�้งต่น้ในลกัษัณะเด่ิ้ยวกบัหลกัเกณฑิ์

ของบริษัิัทฯ ริวมถื้งกำ�กบัดิ้แ่ลใหม่้ก�ริจำดัิ้เก็บขอ้มล่ และก�ริบนัทก้บญัช่ของบริษัิัทย่อย เพ่�อใหบ้ริษัิัทฯ ส์�ม�ริถืต่ริวจำส์อบและริวบริวม

ม�จำดัิ้ทำ�งบก�ริเงินริวมไดิ้ท้นักำ�หนดิ้ ทั�งน่ � บ๊คัคัลดิ้งักล่�วต่อ้งไดิ้ร้ิบัอน๊มตั่ิคัว�มเห็นชอบจำ�กคัณะกริริมก�ริบริิษััท และม่คั๊ณส์มบตั่ิ 

คัริบถืว้นเป็นไปต่�มหลกัเกณฑิ ์เง่�อนไข และวิธ่ิก�ริต่�มขอ้กำ�หนดิ้ในปริะก�ศคัณะกริริมก�ริกำ�กบัต่ล�ดิ้ทน๊

7.19  ก�ริอน๊มัตำิริ�ย์ก�ริ 

ต่�มมต่ิท่�ปริะชม๊คัณะกริริมก�ริบริษัิัท คัริั�งท่� 1/2559 เม่�อวนัท่� 26 มกริ�คัม 2559 ไดิ้ม่้มต่ิอนม๊ตั่ิใหแ้กไ้ขอำ�น�จำในก�ริอนม๊ตั่ิริ�ยก�ริ 

ท่�เก่�ยวกบัคั�่ใชจ้ำ่�ยและก�ริซ่ื้ �อทริพัยส์์ินของบริษัิัทฯ ต่�มปริะก�ศ ฉบบัท่� 2/2558 เริ่�อง อำ�น�จำในก�ริอนม๊ตั่ิริ�ยก�ริท่�เก่�ยวกบัคั�่ใชจ้ำ่�ย

และก�ริซ่ื้ �อทริพัยส์์ินของบริษัิัทฯ เพ่�อใหเ้กิดิ้คัว�มคัลอ่งต่วัในก�ริบริหิ�ริง�นของบริษัิัทฯ ทั�งน่ �โดิ้ยม่ผลใชบ้งัคับันบัแต่ว่นัท่� 1 กม๊ภ�พนัธิ ์

2559 เป็นต่น้ไป ดิ้งัม่ริ�ยละเอ่ยดิ้ดิ้งัต่อ่ไปน่� 

• คั�่ใชจ้ำ�่ย หริอ่ริ�ยก�ริซื้่ �อทริพัยส์์นิท่�ม่ในงบปริะม�ณปริะจำำ�ป่ ซื้้�งไดิ้ร้ิบัก�ริอนม๊ตั่จิำ�กคัณะกริริมก�ริบริษัิัทแลว้ มอบหม�ยใหป้ริะธิ�น 

 เจำ�้หน�้ท่�บริหิ�ริเป็นผ่อ้นม๊ตั่ิริ�ยก�ริ

• คั�่ใชจ้ำ�่ย หริอ่ริ�ยก�ริซ่ื้ �อทริพัยส์์นิท่�ไมม่่ในงบปริะม�ณหริอ่เกินงบปริะม�ณปริะจำำ�ป่ วงเงินไมเ่กิน 3 ล�้นบ�ท มอบหม�ยใหป้ริะธิ�น 

 กริริมก�ริบริษัิัทหริอ่ปริะธิ�นเจำ�้หน�้ท่�บริหิ�ริ เป็นผ่อ้นม๊ตั่ริิ�ยก�ริ ห�กวงเงินเกินกว�่ 3 ล�้นบ�ท ต่อ้งดิ้ำ�เนินก�ริขออนม๊ตั่งิบปริะม�ณ 

 เพิ�มเต่ิมต่อ่คัณะกริริมก�ริบริษัิัท

• คั่�ใชจ้ำ่�ยท่�เก่�ยวกบัผลต่อบแทนพนกัง�น ยกเวน้คั่�ใชจ้ำ่�ยท่�ม่ก�ริกำ�หนดิ้ไวต้่�มริะเบ่ยบส์วสั์ดิ้ิก�ริ หริอ่ริะเบ่ยบอ่�นใดิ้ของบริษัิัทฯ  

 ใหป้ริะธิ�นเจำ�้หน�้ท่�บริหิ�ริเป็นผ่อ้นม๊ตั่ริิ�ยก�ริ ทั�งน่ � คั�่ใชจ้ำ�่ยของปริะธิ�นเจำ�้หน�้ท่�บริหิ�ริ ใหค้ัณะกริริมก�ริบริษัิัทเป็นผ่ม่้อ ำ�น�จำอนม๊ตั่ิ

• คั่�ใชจ้ำ่�ยท่�เป็นไปต่�มริะเบ่ยบท�งก�ริและ/หริ่อหน่วยง�นท่�คัวบคั๊มดิ้่แลในส์่วนท่�เก่�ยวขอ้งกับธิ๊ริกิจำของบริิษััทฯ ใหห้น่วยง�น 

 ท่�เก่�ยวขอ้งเป็นผ่ต้่ริวจำส์อบ และขออนม๊ตั่ิต่อ่ปริะธิ�นเจำ�้หน�้ท่�บริหิ�ริ

94 รายงานประจำำาปี 2563



• คั�่ใชจ้ำ�่ยท่�เกิดิ้ข้ �นปริะจำำ� โดิ้ยจำ�่ยจำ�กเงินส์ดิ้ยอ่ยจำำ�นวนไมเ่กิน 1,000 บ�ท มอบหม�ยใหผ้่บ้ริหิ�ริส์ง่ส์ด๊ิ้ของส์�ยง�นเป็นผ่อ้นม๊ตั่ริิ�ยก�ริ

• ก�ริจำดัิ้ส์ริริเงินทน๊ของบริิษััทฯ ในก�ริลงท๊น ใหฝ่้่�ยก�ริลงท๊นนำ�เส์นอ เพ่�อพิจำ�ริณ�อนม๊ตั่ิต่่อท่�ปริะช๊มคัณะกริริมก�ริก�ริลงท๊น  

 และท่�ปริะชม๊คัณะกริริมก�ริบริษัิัท

• ก�ริทำ�ริ�ยก�ริไดิ้ม้�และจำำ�หน่�ยไปซื้้�งทริพัยส์์ิน และริ�ยก�ริท่�เก่�ยวโยงกันบริิษััทฯ จำะปฏิบตั่ิใหเ้ป็นไปต่�มกฎหม�ย ปริะก�ศ  

 กฎเกณฑิ ์ริะเบ่ยบ และขอ้กำ�หนดิ้ของหน่วยง�นท่�เก่�ยวขอ้ง

7.20  คั่�ตำอบแทนผู้้�สอบบัญชี

ต่�มมต่ิท่�ปริะชม๊ส์�มญัผ่ถ่้ือห๊น้ปริะจำำ�ป่ 2563 ไดิ้อ้นม๊ตั่ิแต่่งต่ั�งผ่ส้์อบบญัช่จำ�กบริิษััท ด่ิ้ลอยท ์ ท่ช้ โธิมทัส์ ๊ ไชยยศ ส์อบบญัช่ จำำ�กดัิ้  

เป็นผ่ส้์อบบญัช่ของบริษัิัทฯ ส์ำ�หริบัป่ 2562 และ 2563 โดิ้ยม่ริ�ยละเอ่ยดิ้ ดิ้งัน่ �

ริ�ย์ก�ริ ปี 2562 ปี 2563

คั�่ส์อบบญัช่ 1.18 ล�้นบ�ท 1.18 ล�้นบ�ท

คั�่บริกิ�ริอ่�น ไมม่่ ไมม่่

รวม 1.18 ล้านบาท 1.18 ล้านบาท
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8	|	ความรับัผิิดชอบัต่่อสังคม

บริิษััทฯ และบริิษััทย่อยไดิ้ต้่ริะหนกัและใหค้ัว�มส์ำ�คัญัต่่อก�ริส์นบัส์นน๊ก�ริม่ส์่วนริว่มในก�ริริบัผิดิ้ชอบต่่อส์งัคัม และก�ริต่่อต่�้นก�ริ

ทจ๊ำริติ่ ริวมถื้งหลกัก�ริกำ�กบัดิ้แ่ลกิจำก�ริท่�ด่ิ้ส์ ำ�หริบับริษัิัทจำดิ้ทะเบ่ยนของต่ล�ดิ้หลกัทริพัยฯ์ โดิ้ยบริษัิัทฯ เช่�อมั�นว�่ก�ริปริะกอบธิ๊ริกิจำดิ้ว้ย

คัว�มเป็นธิริริมภ�ยใต่ห้ลกับริริษััทภิบ�ลท่�ด่ิ้จำะช่วยส์ริ�้งคัว�มเช่�อมั�นใหแ้ก่ผ่ม่้ส์ว่นไดิ้เ้ส์่ยของบริษัิัทฯ 

แมก้�ริดิ้ำ�เนินธิ๊ริกิจำย่อมม่จำด๊ิ้ม๊่งหม�ยท่�ผลต่อบแทนจำ�กก�ริลงท๊น ค่ัอ กำ�ไริและคัว�มมั�นคัง ต่ลอดิ้จำนคัว�มเจำริิญก�้วหน�้ท�งธิ๊ริกิจำ  

แต่่ธิ๊ริกิจำจำะเต่ิบโต่อย่�งยั�งย่นไดิ้น้ั�น จำะต่อ้งคัำ�น้งถื้งก�ริค่ันกำ�ไริส์่่ส์งัคัมคัวบคั่่กันไปดิ้ว้ย ธิ๊ริกิจำจำ้งจำะปริะส์บคัว�มส์ำ�เริ็จำอย่�งยั�งย่น 

คัณะกริริมก�ริบริษัิัท จำง้ไดิ้ก้ำ�หนดิ้นโยบ�ยและแนวท�งก�ริดิ้ำ�เนินง�นของหน่วยง�นต่�่งๆ ดิ้งัน่ �

8.1 ก�ริปริะกอบกิจำก�ริด�วย์คัว�มเป็นธ์ริริม

บริิษััทฯ ส์นับส์น๊นและส์่งเส์ริิมก�ริดิ้ำ�เนินก�ริท�งธิ๊ริกิจำอย่�งเป็นธิริริมและปฏิบัต่ิต่�มกฎริะเบ่ยบ หลักจำริริย�บริริณท�งธิ๊ริกิจำ 

และหลกัเกณฑิต์่�มหลกัก�ริกำ�กบัดิ้แ่ลกิจำก�ริท่�ด่ิ้อย�่งเคัริง่คัริดัิ้ ม่คัว�มโปริง่ใส์ ชดัิ้เจำนและส์อดิ้คัลอ้งต่�มม�ต่ริฐ�นส์�กล โดิ้ยไม่เห็นแก่ 

ปริะโยชนอ่์�นท่�อ�จำไดิ้ม้�จำ�กก�ริดิ้ำ�เนินง�นท่�ไม่ถืก่ต่อ้ง โดิ้ยบริษัิัทฯ ปฏิบตั่ิต่�มแนวท�งต่อ่ไปน่�

• ก�ริกำ�หนดิ้ขอบเขต่หน�้ท่�คัว�มริบัผิดิ้ชอบของคัณะกริริมก�ริและผ่บ้ริิห�ริใหป้ริะพฤติ่ต่นต่�มกริอบกติ่ก�ก�ริแข่งขนับนพ่�นฐ�น 

 คัว�มถืก่ต่อ้งเป็นธิริริม ต่�มหลกัจำริริย�บริริณท�งธิร๊ิกิจำของบริษัิัทฯ  อ�ท ิหลก่เล่�ยงวิธ่ิก�ริไมส่์จ๊ำริติ่เพ่�อทำ�ล�ยคั่แ่ขง่ ไมเ่อ�ริดัิ้เอ�เปริย่บ 

 ต่อ่พนกัง�นและผ่ใ้ต่บ้งัคับับญัช� 

• ก�ริกำ�หนดิ้แนวท�งก�ริดิ้ำ�เนินธิ๊ริกิจำกับกิจำก�ริคั่่คั�้ใหส้์อดิ้คัลอ้งต่�มกฎหม�ยและขอ้ต่กลงท่�กำ�หนดิ้ริ่วมกันอย่�งเคัริ่งคัริดัิ้  

 ไม่แส์วงห�ขอ้ม่ลท่�เป็นคัว�มลบัของคั่่แข่งท�งก�ริคั�้ดิ้ว้ยวิธ่ิท่�ไม่ส์๊จำริิต่ ไม่พย�ย�มทำ�ล�ยช่�อเส์่ยงของคั่่แข่งดิ้ว้ยก�ริกล่�วห� 

 ในท�งริ�้ย

• ก�ริเริย่กเก็บคั�่ธิริริมเน่ยมก�ริซ่ื้ �อข�ยกบัลก่คั�้ทั�วไป จำะต่อ้งปฏิบตั่ติ่�มหลกัเกณฑิเ์ก่�ยวกบัอตั่ริ�คั�่ธิริริมเน่ยมก�ริซ่ื้ �อข�ยหลกัทริพัย ์

 ท่�ต่ล�ดิ้หลกัทริพัยแ์ห่งปริะเทศไทยและส์ำ�นกัง�นคัณะกริริมก�ริกำ�กบัหลกัทริพัยแ์ละต่ล�ดิ้หลกัทริพัยห์ริอ่ ก.ล.ต่. กำ�หนดิ้

8.2 ก�ริตำ่อตำ��นก�ริท๊จำริิตำ

บริิษััทฯ ไดิ้ก้ำ�หนดิ้นโยบ�ยเริ่�องคัณ๊ธิริริม จำริิยธิริริมและคัว�มโปริง่ใส์ในก�ริดิ้ำ�เนินธิ๊ริกิจำ ริวมถื้งก�ริต่่อต่�้นก�ริทจ๊ำริิต่ภ�ยในองคัก์ริ  

โดิ้ยม่ก�ริทบทวนนโยบ�ย ม�ต่ริก�ริ กริะบวนก�ริภ�ยในและก�ริปริะเมินคัว�มเส์่�ยงท่�ม่ปริะส์ิทธิิภ�พและเหม�ะส์มอย่�งส์มำ��เส์มอ 

ริวมถื้งก�ริกำ�หนดิ้นโยบ�ย ริะเบ่ยบ วิธ่ิปฏิบัต่ิในก�ริต่่อต่�้นก�ริท๊จำริิต่ต่�มพริะริ�ชบัญญัต่ิป้องกันและปริ�บปริ�มก�ริฟอกเงิน  

โดิ้ยใหผ้่บ้ริหิ�ริ พนกัง�น และบริษัิัทย่อยจำะต่อ้งปฏิบตั่ิต่�มนโยบ�ยดิ้งักล�่วอย่�งเคัริง่คัริดัิ้ 

บริษััทฯ ม่นโยบายป้็องกันการทุจริติ โดยสุรุป็ ดังน่�

• นโยบ�ยป้องกนัก�ริมอบหริ่อริบัของกำ�นลั ทริพัยส์์ินหริ่อปริะโยชนอ่์�นใดิ้ เช่น ก�ริเล่ �ยงริบัริองหริ่อคั่�ใชจ้ำ่�ยท่�เกินขอบเขต่จำำ�กดัิ้ 
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 ซื้้�งไม่เป็นไปต่�มหลกัเกณฑิข์องบริษัิัทฯ จำ�กลก่คั�้และผ่ท่้�บริษัิัททำ�ธิ๊ริกิจำดิ้ว้ย

• นโยบ�ยก�ริป้องกันก�ริติ่ดิ้ส์ินบนท๊กร่ิปแบบเพ่�ออำ�นวยคัว�มส์ะดิ้วกหริ่อเพ่�อคัว�มส์ัมพันธิ์ในก�ริดิ้ำ�เนินธิ๊ริกิจำท๊กชนิดิ้ไม่ว่� 

 ท�งต่ริงหริอ่ท�งออ้ม

• นโยบ�ยก�ริจำดัิ้ซ่ื้ �อจำดัิ้จำ�้งอย่�งโปริง่ใส์ เป็นธิริริม ภ�ยใต่ก้ฎริะเบ่ยบและขั�นต่อนก�ริปฏิบตั่ิง�นท่�ถืก่ต่อ้ง

• นโยบ�ยส์่งเส์ริิมก�ริแข่งขันท�งก�ริคั�้อย่�งเส์ริ่ หล่กเล่�ยงพฤติ่กริริมก�ริฉ้อโกงและไม่ส์นับส์น๊นก�ริดิ้ำ�เนินง�นท่�ม่ลักษัณะ 

 เป็นก�ริละเมิดิ้ลิขส์ิทธิิ�หริอ่ทริพัยส์์ินท�งปัญญ�

• นโยบ�ยก�ริกำ�หนดิ้ใหเ้งินบริจิำ�คัเพ่�อก�ริกศ๊ลและเงินส์นบัส์นน๊ทก๊ปริะเภท เป็นไปอย�่งโปริง่ใส์และถืก่ต่อ้งต่�มกฎหม�ยในปริะเทศ 

 ท่�เก่�ยวขอ้ง

8.3 ก�ริเคั�ริพสิทธ์ิมน๊ษัย์ชนแลัะก�ริปฏิิบัตำิตำ่อแริงง�นอย์่�งเป็นธ์ริริม

บริษัิัทฯ ส์นบัส์นน๊และเคั�ริพก�ริปกปอ้งส์ิทธิิมนษ๊ัยชน โดิ้ยปฏิบตั่ิต่อ่ลก่คั�้และผ่ม่้ส์ว่นไดิ้เ้ส์่ยทก๊ภ�คัส์ว่นอย่�งเส์มอภ�คัและเป็นธิริริม 

ริวมถื้งส์นบัส์นน๊ก�ริพฒัน�ทริพัย�กริบค๊ัคัลเพ่�อคัว�มก�้วหน�้ของพนกัง�นทก๊ริะดิ้บัต่�มคัว�มเหม�ะส์ม ดิ้งัน่ �

• ก�ริจำัดิ้ใหม่้ส์วัส์ดิ้ิก�ริท่�เหม�ะส์ม เช่น ส์วัส์ดิ้ิดิ้�้นก�ริเงินกองท๊นส์ำ�ริองเล่ �ยงช่พพนักง�น ส์วัส์ดิ้ิก�ริดิ้�้นก�ริริกัษั�พย�บ�ล 

 และก�ริต่ริวจำส์ข๊ภ�พปริะจำำ�ป่ ส์วสั์ดิ้ิก�ริดิ้�้นก�ริปริะกนัช่วิต่และอบ๊ตั่ิเหต่ ๊ส์วสั์ดิ้ิก�ริกริณ่พนกัง�นเส์ย่ช่วิต่ ส์วสั์ดิ้ิก�ริดิ้�้นฌ�ปนกิจำ 

 ส์งเคัริ�ะหส์์ ำ�หริบัพนกัง�นและคัริอบคัริวั เป็นต่น้

• ก�ริปฏิบตั่ิต่่อพนักง�นอย่�งเส์มอภ�คั เป็นธิริริมและใหผ้ลต่อบแทนท่�เหม�ะส์มต่�มคัว�มร่ิ ้ คัว�มส์�ม�ริถื หน�้ท่�ริบัผิดิ้ชอบ 

 และผลก�ริปฏิบตั่ิง�นแต่่ละคัน โดิ้ยนำ�ริะบบ KPI ม�ใชใ้นก�ริปริะเมินผลก�ริปฏิบตั่ิง�นซื้้�งม่ผลต่่อก�ริพิจำ�ริณ�คั่�ต่อบแทน 

 และอตั่ริ�ก�ริจำ่�ยเงินโบนสั์ปริะจำำ�ป่ ริวมทั�งก�ริปริบัเล่�อนต่ำ�แหน่ง

• ก�ริจำดัิ้กิจำกริริมพนกัง�นส์มัพนัธิต์่�่งๆ ไดิ้แ้ก่  (1) “ผ่บ้ริหิ�ริพบพนกัง�น” เพ่�อเปิดิ้โอก�ส์ใหพ้นกัง�นไดิ้แ้ส์ดิ้งคัว�มคัิดิ้เห็น นวตั่กริริม 

 ใหม่หริอ่ขอ้เส์นอแนะท่�เป็นปริะโยชนก์บัองคัก์ริต่อ่ผ่บ้ริหิ�ริไดิ้โ้ดิ้ยต่ริงเป็นปริะจำำ�ทก๊ 3 เด่ิ้อน ซื้้�งพนกัง�นจำะไดิ้ร้ิบัก�ริปฏิบตั่ิต่อ่กนั 

 อย่�งเส์มอภ�คัและเป็นธิริริม (2) กิจำกริริม Happy Friday (3) Corporate Lunch (4) ง�นเล่ �ยงส์ำ�หริบัวนัเกิดิ้พนกัง�น (5) ง�นเล่ �ยง 

 ส์งัส์ริริคัป่์ใหม่เพ่�อเส์ริิมส์ริ�้งคัว�มส์�มัคัค่ัและเปิดิ้โอก�ส์ใหผ้่บ้ริิห�ริและพนักง�นส์งัส์ริริคัน์อกเวล�ง�น เป็นก�ริลดิ้ช่องว่�ง 

 ในก�ริทำ�ง�นริะหว่�งริะดิ้บัผ่บ้ริิห�ริและพนกัง�น  อ่กทั�งเป็นก�ริส์ริ�้งขวญัและกำ�ลงัใจำในก�ริทำ�ง�น ริวมทั�งส์ริ�้งคัว�มผก่พนั 

 ในองคัก์ริอย่�งต่อ่เน่�อง

• ก�ริจำดัิ้กิจำกริริมเส์ริิมส์ริ�้งกำ�ลงัใจำในก�ริทำ�ง�นใหก้บัพนกัง�นอย่�งต่่อเน่�องของบริิษััทหลกัทริพัยฯ์ เช่น  ก�ริจำดัิ้กิจำกริริมพิเศษั 

 ท�งก�ริต่ล�ดิ้ดิ้ว้ยก�ริมอบริ�งวัลใหก้ับเจำ้�หน้�ท่�ก�ริต่ล�ดิ้ท่�ม่ก�ริเปิดิ้บัญช่ล่กคั�้ส์่งส์๊ดิ้และยอดิ้ก�ริซื้่ �อข�ยทั�งหลักทริัพย ์

 และต่ริ�ส์�ริอนพ๊นัธิ ์และจำดัิ้กิจำกริริมขอบคัณ๊พนกัง�น “Staff Party” เป็นปริะจำำ�ทก๊ป่ 

• ก�ริส์ริริห�บ๊คัล�กริและก�ริจำ�้งง�นท่�โปริ่งใส์และเป็นธิริริมโดิ้ยผ่�นกริะบวนก�ริส์ริริห�บ๊คัล�กริท่�ชดัิ้เจำนและคัำ�น้งถื้งหลกัส์ิทธิิ 

 มนษ๊ัยชนและส์ิทธิิแริงง�นโดิ้ยไม่นำ�คัว�มแต่กต่่�งท�งดิ้�้นเช่ �อช�ติ่ เพศ อ�ย ๊ ศ�ส์น� ส์ภ�พริ�่งก�ย ฐ�นะ ช�ติ่ต่ริะกล่ ม�เป็น 

 อป๊ส์ริริคัในก�ริจำ�้งง�น

• ก�ริส์่งเส์ริิมใหพ้นกัง�นม่คัว�มคัิดิ้ส์ริ�้งส์ริริคัใ์หม่ๆ คัว�มส์�มคััค่ัเป็นนำ��หน้�งใจำเด่ิ้ยวกนั และก�ริเคั�ริพส์ิทธิิส์่วนบค๊ัคัล ไม่กล่�ว 

 ริ�้ยผ่อ่้�น

• ก�ริส์่งเส์ริิมคัว�มปลอดิ้ภยัและอ�ช่วอน�มยัและส์ภ�พแวดิ้ลอ้มในก�ริทำ�ง�นของพนกัง�นผ่�นกิจำกริริมและโคัริงก�ริต่่�งๆ เช่น   

 กิจำกริริม 5 ส์ ก�ริต่ริวจำส์ข๊ภ�พพนกัง�นปริะจำำ�ป่ ก�ริจำดัิ้ใหม่้ต่่ย้�ส์�มญัปริะจำำ�ส์ำ�นกัง�น เป็นต่น้

• ก�ริฝ้่กอบริมและพัฒน�พนักง�นให้ม่คั๊ณภ�พอย่�งต่่อเน่�องเป็นปริะจำำ�ท๊กป่ โดิ้ยส์่งเส์ริิมและส์นับส์น๊นให้พนักง�นพัฒน� 

 คัว�มร่ิ ้ คัว�มส์�ม�ริถืและทกัษัะท่�เป็นปริะโยชนด์ิ้�้นก�ริใหบ้ริิก�ริลก่คั�้ของบริิษััทหลกัทริพัยฯ์ เพ่�อขย�ยก�ริเต่ิบโต่ท�งธิ๊ริกิจำ 

 ภ�ยใต่ก้�ริเปล่�ยนแปลงอย่�งริวดิ้เริว็ต่ลอดิ้เวล�
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8.4 คัว�มริับผู้ิดชอบตำ่อผู้้�บริิโภัคั

บริิษััทฯ ม่คัว�มม๊่งมั�นในก�ริส์ริ�้งคัว�มพ้งพอใจำส์่งส์๊ดิ้ใหแ้ก่ล่กคั�้ ดิ้ว้ยคัว�มใส์่ใจำและปกป้องผลปริะโยชนข์องล่กคั�้เป็นส์ำ�คััญ  

โดิ้ยนำ�เส์นอผลิต่ภณัฑิแ์ละบริิก�ริท่�ด่ิ้และม่คัณ๊ภ�พ ต่ลอดิ้จำนก�ริริกัษั�คัว�มลบัของลก่คั�้ ภ�ยใต่ก้�ริปฏิบตั่ิท่�ชดัิ้เจำนและเป็นธิริริม

ในก�ริดิ้ำ�เนินธิ๊ริกริริมกบัลก่คั�้ทก๊ริ�ย พริอ้มทั�งพฒัน�ร่ิปแบบและช่องท�งก�ริใหบ้ริิก�ริ นำ�เส์นอผลิต่ภณัฑิท่์�หล�กหล�ย โดิ้ยย้ดิ้ถ่ือ

ขอ้มล่ท่�คัริบถืว้นถืก่ต่อ้ง เหม�ะส์ม ไม่บิดิ้เบ่อนขอ้เท็จำจำริงิ และริวดิ้เริว็ทนัต่อ่เหต่ก๊�ริณ ์ทั�งน่ �เพ่�อส์ง่มอบก�ริบริกิ�ริท่�ด่ิ้ท่�ส์ด๊ิ้ใหแ้ก่ลก่คั�้

บริษัิัทฯ และบริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ ยงัใหค้ัว�มส์ำ�คัญักบัก�ริริกัษั�ผลปริะโยชนแ์ละคัว�มลบัของลก่คั�้ คั่่คั�้และผ่ม่้ส์ว่นไดิ้เ้ส์่ยดิ้ว้ยคัว�ม

ซ่ื้�อส์ตั่ยแ์ละส์จ๊ำริิต่ นอกจำ�กน่�บริิษััทฯ ไดิ้ม่้ช่องท�งในก�ริริบัเริ่�องริอ้งเริ่ยนและแจำง้เบ�ะแส์ต่่�งๆ จำ�กลก่คั�้ คั่่คั�้และผ่ม่้ส์่วนไดิ้เ้ส์่ย 

โดิ้ยม่ก�ริกำ�หนดิ้ขั�นต่อนก�ริปฏิบตั่ิง�นท่�ชดัิ้เจำนเพ่�อต่อบส์นองขอ้ริอ้งเริ่ยนต่่�งๆ อย่�งริวดิ้เริว็ ยต๊่ิธิริริมและเช่�อถ่ือไดิ้ ้ ริวมทั�งเข�้ริว่ม

กริะบวนก�ริริะงบัขอ้พิพ�ทดิ้ว้ยวิธ่ิอนญ๊�โต่ต่ล๊�ก�ริท่�จำดัิ้ข้ �นโดิ้ยส์ำ�นกัง�น ก.ล.ต่.

8.5 ก�ริด้แลัริักษั�สิ�งแวดลั�อม

แมว้่�ก�ริดิ้ำ�เนินธิ๊ริกิจำของบริิษััทฯ ไม่ส์่งผลกริะทบใดิ้ๆ ดิ้�้นส์ิ�งแวดิ้ลอ้ม แต่่บริิษััทฯ ต่ริะหนักถื้งคัว�มส์ำ�คัญัของก�ริบริิห�ริก�ริใช้

ทริพัย�กริธิริริมช�ต่ิอย่�งร่ิค้ัณ๊คั่�และใหค้ัว�มส์ำ�คัญักบัก�ริใชพ้ลงัง�นอย่�งม่ปริะส์ิทธิิภ�พ โดิ้ยบริษัิัทฯ ม่นโยบ�ยส์ง่เส์ริมิใหม่้ก�ริให้

คัว�มร่ิแ้ละฝ้่กอบริมพนกัง�นดิ้�้นส์ิ�งแวดิ้ลอ้ม ดิ้งัน่ �

• ปฏิบตั่ิต่�มกฎหม�ยและขอ้บงัคับัเก่�ยวกบัส์ิ�งแวดิ้ลอ้มอย่�งเคัริง่คัริดัิ้

• ส์่งเส์ริิมและริณริงคั์ให้พนักง�นริ่วมกันปริะหยัดิ้ไฟฟ้� ริักษั�ส์ภ�พแวดิ้ล้อมและปริับปร๊ิงก�ริปฏิบัต่ิง�นให้เหม�ะส์มกับ 

 ส์ภ�พแวดิ้ลอ้มอย่�งต่อ่เน่�องและส์มำ��เส์มอ 

• ต่ริะหนกัถื้งก�ริใชน้ ำ��อย่�งม่ปริะส์ิทธิิภ�พ ดิ้ว้ยก�ริต่ริวจำส์อบท่อปริะป�และม�ต่ริวดัิ้นำ��อย่�งส์มำ��เส์มอ

• ริณริงคัก์�ริใชท้ริพัย�กริอย่�งร่ิค้ัณ๊คั่�เพ่�อริกัษั�ส์ิ�งแวดิ้ลอ้ม เช่น ก�ริลดิ้ปริมิ�ณก�ริใชก้ริะดิ้�ษัภ�ยในส์ำ�นกัง�น โดิ้ยใชก้ริะดิ้�ษั 

 ริไ่ซื้เคัิลและใชช้่องท�งอิเลก็ทริอนิกส์ม์�กข้ �น

98 รายงานประจำำาปี 2563



8.6 ก�ริริ่วมพัฒิน�ช๊มชนแลัะสังคัม

บริิษััท คัันทริ่� กร๊ิ�ป โฮลดิ้ิ �งส์ ์ จำำ�กัดิ้ (มห�ชน) ต่ริะหนักถื้งบทบ�ทและคัว�มริบัผิดิ้ชอบของก�ริดิ้่แลช๊มชนและส์งัคัมผ่�นกิจำกริริม 

ท่�ส์อดิ้คัลอ้งกบัก�ริดิ้ำ�เนินง�นของบริิษััทฯ เพ่�อเป็นก�ริส์่งเส์ริิมคัณ๊ภ�พช่วิต่ท�งส์งัคัม โดิ้ยในแต่่ละป่ บริิษััทฯ จำะจำดัิ้ส์ริริงบปริะม�ณ

จำำ�นวนหน้�ง เพ่�อใหก้�ริส์นับส์น๊นกิจำกริริมหริ่อโคัริงก�ริท่�เป็นปริะโยชนแ์ละต่อบส์นองคัว�มต่อ้งก�ริของช๊มชนและส์ังคัมส์่วนริวม  

และไดิ้ด้ิ้ ำ�เนินก�ริอย่�งต่อ่เน่�อง

ในป่ 2563 โดิ้ยในป่ท่�ผ่�นม� ไดิ้เ้กิดิ้ส์ถื�นก�ริณก์�ริแพริร่ิะบ�ดิ้ของเช่ �อไวริสั์โคัโริน่� (Covid-19) ต่ั�งแต่่ต่น้ป่ซื้้�งส์่งผลกริะทบร๊ินแริง 

เป็นวงกว�้งไปทั�วโลก นำ�ไปส์่วิ่กฤต่ท�งเศริษัฐกิจำและส์งัคัมคัริั�งร๊ินแริงอนัเป็นผลจำ�กม�ต่ริก�ริคัวบคัม๊โริคัท่�เขม้งวดิ้ของหล�ยปริะเทศ 

ท่�ส์่งผลใหเ้ศริษัฐกิจำทั�วโลกเข�้ส์่่ภ�วะถืดิ้ถือยเป็นริะยะเวล�ย�วน�นข�้มป่ เเละส์่งผลกริะทบต่่อเศริษัฐกิจำโดิ้ยริวมของปริะเทศไทย

อย่�งร๊ินแริงโดิ้ยเฉพ�ะภ�คัอ๊ต่ส์�หกริริมก�ริท่องเท่�ยว ส์�ยก�ริบิน ริวมทั�งก�ริส์่งออกท่�หดิ้ต่ัวร๊ินแริงจำ�กคัว�มต่อ้งก�ริทั�วโลก 

ท่�ลดิ้ลง คัว�มจำำ�เป็นท่�ต่อ้งปิดิ้ส์ถื�นปริะกอบก�ริท่�เส่์�ยงต่่อก�ริแพริ่ริะบ�ดิ้ไดิ้ส้์่งผลกริะทบต่่อริ�ยไดิ้แ้ละก�ริจำ�้งง�นทั�วปริะเทศ 

เพ่�อเป็นส์่วนหน้�งในก�ริช่วยเหล่อผ่ไ้ดิ้ร้ิบัผลกริะทบจำ�กส์ถื�นก�ริณไ์วริสั์โคัวิดิ้ - 19 บริิษััท คัันทริ่� กร๊ิ�ป โฮลดิิ้ �งส์ ์ จำำ�กัดิ้ (มห�ชน)  

และบริษัิัทในเคัริอ่ จำง้ไดิ้ร้ิว่มจำดัิ้ทำ�โคัริงก�ริเพ่�อส์งัคัม “ปันนำ��ใจำช่วยภยัโคัวิดิ้-19” โดิ้ยจำดัิ้เต่ริย่มถืง๊นำ��ใจำจำำ�นวนกว่� 10,000 ชด๊ิ้  นำ�ไป

แจำกจำ่�ยใหก้บัผ่ป้ริะส์บคัว�มเด่ิ้อดิ้ริอ้นทั�งในกร๊ิงเทพฯ และต่�่งจำงัหวดัิ้  โดิ้ยจำดัิ้ส์ริริงบปริะม�ณกว่� 5.5 ล�้นบ�ท และเงินบริจิำ�คัส์มทบ

ส์ว่นหน้�งจำ�กพนกัง�น เพ่�อส์ง่ต่อ่ปัจำจำยัและส์ิ�งของจำำ�เป็นบริริเท�คัว�มเด่ิ้อดิ้ริอ้นต่อ่เน่�องเป็นริะยะเวล� 2  เด่ิ้อนค่ัอ ในเด่ิ้อนพฤษัภ�คัม

และมิถืน๊�ยน 

ก�ริดิ้ำ�เนินกิจำกริริมดิ้งักล่�วน่ �เป็นเพ่ยงหน้�งในกิจำกริริมเพ่�อบริริเท�คัว�มเด่ิ้อดิ้ริอ้นท่�ไดิ้ร้ิบัผลกริะทบจำ�กโคัวิดิ้ -19 เพ่�อใหก้ำ�ลงัใจำและ

ช่วยเหล่อส์งัคัม ชม๊ชน และปริะช�ชนท่�ไดิ้ร้ิบัคัว�มเด่ิ้อนริอ้น เพ่�อใหท้ก๊คันส์�ม�ริถืก�้วผ่�นวิกฤต่ิในคัริั�งน่ �ไปดิ้ว้ยกนั  

ก�ริจำดัิ้กิจำกริริมฯ ไดิ้ค้ั ำ�นง้ถื้งคัว�มปลอดิ้ภยั และส์ข๊อน�มยัของผ่เ้ข�้ริว่มกิจำกริริมฯ โดิ้ยไดิ้ม่้ก�ริดิ้ำ�เนินก�ริใหเ้ป็นไปต่�มม�ต่ริก�ริของ

กริะทริวงส์�ธิ�ริณส์ข๊ ก�ริใชม้�ต่ริก�ริเวน้ริะยะห�่งท�งส์งัคัม (Social Distancing)  ก�ริส์วมใส์ห่น�้ก�กอน�มยั ต่ลอดิ้จำนอป๊กริณป์อ้งกนั

และทำ�คัว�มส์ะอ�ดิ้เพ่�อป้องกนัโริคั อ่กทั�งดิ้ ำ�เนินก�ริใหเ้ป็นไปดิ้ว้ยคัว�มเป็นริะเบ่ยบเริ่ยบริอ้ย โดิ้ยบริิษััทฯ ไดิ้ม่้ก�ริปริะส์�นง�นกบั

หน่วยง�นริ�ชก�ริท่�เก่�ยวขอ้งและผ่น้ ำ�แต่ล่ะชม๊ชนในก�ริลงพ่ �นท่�แต่ล่ะคัริั�งอย่�งเคัริง่คัริดัิ้ ทำ�ใหก้�ริจำดัิ้กิจำกริริมฯ ส์ำ�เริจ็ำลล๊ว่งไปไดิ้ด้ิ้ว้ยด่ิ้

99บริิษััท คัันทริ่� กริ๊�ป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กัดิ้ (มห�ชน)



9	|	การควบัคุมภายในและการบัริหารความเส่�ยง

9.1 คัว�มเห็นของคัณะกริริมก�ริบริิษััท

บริษัิัทฯ กำ�หนดิ้ใหม่้คัณะกริริมก�ริต่ริวจำส์อบ ซื้้�งเป็นกริริมก�ริอิส์ริะ ทำ�หน�้ท่�พิจำ�ริณ�ทบทวนคัว�มเพ่ยงพอของริะบบคัวบคัม๊ภ�ยใน  

ในแต่่ละขั�นต่อนก�ริทำ�ง�น เพ่�อก�ริริ�ยง�นก�ริต่ริวจำส์อบ กำ�กบัดิ้แ่ลก�ริปฏิบตั่ิง�น และก�ริเปิดิ้เผยขอ้มล่อย่�งเพ่ยงพอ คัริบถืว้น  

และถื่กต่อ้ง โดิ้ยม่ก�ริทบทวนก�ริปฏิบตั่ิง�น และพฒัน�ริะบบง�นของส์�ยกำ�กับดิ้แ่ลและส์�ยต่ริวจำส์อบกิจำก�ริภ�ยในของบริิษััทฯ  

ใหม่้ปริะส์ิทธิิภ�พอย่�งส์มำ��เส์มอ ต่ลอดิ้จำนก�ริปริะช๊มริ่วมกับฝ่่�ยจำัดิ้ก�ริและผ่ส้์อบบัญช่ริบัอน๊ญ�ต่ เพ่�อป้องกันคัว�มผิดิ้พล�ดิ้ 

และปริบัปร๊ิงแกไ้ขไดิ้อ้ย�่งม่ม�ต่ริฐ�นและม่ปริะส์ทิธิิภ�พม�กข้ �น โดิ้ยบริษัิัทฯ ม่นโยบ�ยจำดัิ้ก�ริปริะชม๊ของคัณะกริริมก�ริต่ริวจำส์อบอย�่ง

นอ้ยไต่ริม�ส์ละ 1 คัริั�ง ซื้้�งในป่ 2563 คัณะกริริมก�ริต่ริวจำส์อบไดิ้ม่้ก�ริปริะชม๊ ริวมทั�งส์ิ �น 4 คัริั�ง คัณะกริริมก�ริบริษัิัท ไดิ้พิ้จำ�ริณ�เก่�ยวกบั

คัว�มเพ่ยงพอของริะบบคัวบคัม๊ภ�ยใน และแบบปริะเมินคัว�มเพ่ยงพอของริะบบคัวบคัม๊ภ�ยในของบริษัิัทฯ โดิ้ยม่กริริมก�ริต่ริวจำส์อบ 

ทั�ง 3 ท�่นเข�้ริว่มปริะชม๊ดิ้ว้ย โดิ้ยพิจำ�ริณ�จำ�กขอ้มล่และริ�ยง�นต่�่งๆ  ริวมถืง้ก�ริซื้กัถื�มจำ�กฝ่่�ยจำดัิ้ก�ริเก่�ยวกบัคัว�มเพ่ยงพอของริะบบ  

ทั�ง 5 ดิ้�้น ค่ัอ ดิ้�้นองคัก์ริและส์ภ�พแวดิ้ลอ้ม ดิ้�้นก�ริบริหิ�ริคัว�มเส่์�ยง ดิ้�้นก�ริคัวบคัม๊ก�ริปฏิบตั่ิง�นของฝ่่�ยจำดัิ้ก�ริ ดิ้�้นริะบบ

ส์�ริส์นเทศและก�ริส่์�อส์�ริขอ้ม่ล และดิ้�้นริะบบก�ริติ่ดิ้ต่�ม ซื้้�งภ�ยหลงัจำ�กก�ริปริะเมินแลว้คัณะกริริมก�ริบริิษััทม่คัว�มเห็นว่� 

บริษัิัทฯ ม่ริะบบก�ริคัวบคัม๊ภ�ยในในเริ่�องดิ้งักล�่วอย่�งเหม�ะส์มและเพ่ยงพอแลว้ โดิ้ยบริษัิัทฯ ไดิ้จ้ำดัิ้ใหม่้บค๊ัล�กริอย่�งเพ่ยงพอท่�จำะ

ดิ้ำ�เนินก�ริต่�มริะบบไดิ้อ้ย่�งม่ปริะส์ิทธิิภ�พ

ส์ำ�หริบัผ่ส้์อบบญัช่ของบริษัิัทค่ัอ น�ยวลัลภ วิไลวริวิทย ์บริษัิัท ด่ิ้ลอยท ์ท่ช้ โธิมทัส์ ๊ไชยยศ ส์อบบญัช่ จำำ�กดัิ้  ซื้้�งเป็นผ่ต้่ริวจำส์อบงบก�ริเงิน

ริ�ยไต่ริม�ส์ และปริะจำำ�ป่ 2563 ไม่ไดิ้แ้ส์ดิ้งคัว�มเห็นในริ�ยง�นส์อบบญัช่ว�่บริษัิัทม่ขอ้บกพริอ่งใดิ้ๆ เก่�ยวกบัริะบบก�ริคัวบคัม๊ภ�ยใน

นอกจำ�กน่�บริษัิัทฯ ไดิ้ก้ำ�หนดิ้กลไกกำ�กบัดิ้แ่ลบริษัิัทย่อย และบริษัิัทริว่ม โดิ้ยจำดัิ้ส์ง่ต่วัแทนของบริษัิัทเข�้ริว่มเป็นกริริมก�ริในบริษัิัทย่อย 

และบริิษััทริ่วมต่�มส์ดัิ้ส์่วนก�ริถ่ือห๊น้ เพ่�อคัวบคัม๊ก�ริบริิห�ริ และต่ิดิ้ต่�มดิ้แ่ลผลก�ริดิ้ำ�เนินง�นใหเ้ป็นไปต่�มนโยบ�ยของบริิษััทฯ  

ริวมทั�งไดิ้ม่้ก�ริกำ�หนดิ้แนวท�งป้องกันและบริริเท�คัว�มเส่์�ยงจำ�กก�ริดิ้ำ�เนินง�นของกล๊่มธิ๊ริกิจำ เพ่�อหล่กเล่�ยงคัว�มเส์่ยห�ยหริ่อ 

คัว�มส์ญ่เส์่ยท่�อ�จำจำะเกิดิ้ข้ �น ริวมถื้งก�ริติ่ดิ้ต่�มและปริะเมินผลก�ริบริหิ�ริคัว�มเส์่�ยงอย่�งส์มำ��เส์มอ หริอ่อย่�งนอ้ยไต่ริม�ส์ละ 1 คัริั�ง 

อ่กทั�งบริิษััทฯ ยงัไดิ้จ้ำดัิ้ทำ�ปริะกนัคัว�มริบัผิดิ้ของกริริมก�ริ พนกัง�นและบริิษััทในวงเงิน 100,000,000 บ�ท เพ่�อป้องกนัและบริริเท� 

คัว�มเส์่�ยงจำ�กก�ริดิ้ำ�เนินง�นของกล๊ม่ธิ๊ริกิจำท่�อ�จำเกิดิ้ข้ �นไดิ้้

9.2 หัวหน��ง�นส�ย์กำ�กับด้แลัแลัะหัวหน��ง�นส�ย์ตำริวจำสอบกิจำก�ริภั�ย์ใน

ส์�ยกำ�กบัดิ้แ่ลและส์�ยต่ริวจำส์อบกิจำก�ริภ�ยในของบริิษััทฯ ทำ�หน�้ท่�กำ�กบัดิ้แ่ลฝ่่�ยง�นต่่�งๆ ท่�เก่�ยวขอ้งกบัธิ๊ริกริริมของบริิษััทฯ ให้

เป็นไปต่�มท่�กฎหม�ยและนโยบ�ยท่�บริษัิัทฯ กำ�หนดิ้ โดิ้ยริ�ยง�นต่อ่คัณะกริริมก�ริต่ริวจำส์อบริวมถื้งผ่บ้ริหิ�ริริะดิ้บัส์ง่ของบริษัิัทฯ และ
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ม�ตำริก�ริแลัะขั�นตำอนก�ริอน๊มัตำิริ�ย์ก�ริริะหว่�งกัน 
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ภ�ยนอก 

ในกริณ่ท่�คัณะกริริมก�ริต่ริวจำส์อบไมม่่คัว�มชำ�น�ญในก�ริพิจำ�ริณ�ริ�ยก�ริริะหว�่งกนัท่�เกิดิ้ข้ �น บริษัิัทฯ จำะจำดัิ้ใหม่้ผ่เ้ช่�ยวช�ญอิส์ริะหริอ่ผ่้

ส์อบบญัช่ของบริษัิัทฯ เป็นผ่ใ้หค้ัว�มเหน็เก่�ยวกบัริ�ยก�ริริะหว�่งกนัดิ้งักล�่ว เพ่�อนำ�ไปปริะกอบก�ริใหค้ัว�มเหน็ของคัณะกริริมก�ริต่ริวจำ

ส์อบ และ/หริอ่ปริะกอบก�ริต่ดัิ้ส์ินใจำของคัณะกริริมก�ริบริษัิัท และ/หริอ่ผ่ถ่้ือห๊น้ ต่�มแต่ก่ริณ่ซื้้�งผ่ท่้�อ�จำม่คัว�มขดัิ้แยง้ท�งผลปริะโยชน์

หริอ่ม่ส์ว่นไดิ้เ้ส์่ยในก�ริทำ�ริ�ยก�ริริะหว�่งกนัจำะไม่ม่ส์ิทธิิออกเส์่ยงในก�ริอนม๊ตั่ิก�ริทำ�ริ�ยก�ริริะหว�่งกนัดิ้งักล�่ว 

นอกจำ�กนั�น บริิษััทฯ จำะดิ้ำ�เนินก�ริเปิดิ้เผยขอ้มล่ในก�ริทำ�ริ�ยก�ริท่�เก่�ยวโยงกนั และก�ริไดิ้ม้�หริ่อจำำ�หน่�ยไปของส์ินทริพัยท่์�ส์ ำ�คัญั 

ของบริษัิัทฯ และบริษัิัทย่อย ต่�มขอ้กำ�หนดิ้ของคัณะกริริมก�ริ ก.ล.ต่. และ ต่ล�ดิ้หลกัทริพัยฯ์ ต่ลอดิ้จำนริวมถื้งม�ต่ริฐ�นบญัช่ท่�กำ�หนดิ้

โดิ้ยส์ม�คัมนกับญัช่ และผ่ส้์อบบญัช่ริบัอนญ๊�ต่แห่งปริะเทศไทย 

นโย์บ�ย์หริือแนวโน�มก�ริทำ�ริ�ย์ก�ริริะหว่�งกันในอน�คัตำ 

บริษัิัทฯ และบริษัิัทยอ่ยอ�จำม่ก�ริเข�้ทำ�ริ�ยก�ริริะหว�่งกนักบับค๊ัคัลท่�อ�จำม่คัว�มขดัิ้แยง้ท�งผลปริะโยชนใ์นอน�คัต่ โดิ้ยห�กเป็นริ�ยก�ริ

ธิ๊ริกิจำปกต่ิและริ�ยก�ริส์นบัส์นน๊ธิ๊ริกิจำปกต่ิซื้้�งม่เง่�อนไขท�งก�ริคั�้โดิ้ยทั�วไปกบับค๊ัคัลท่�อ�จำม่คัว�มขดัิ้แยง้ท�งผลปริะโยชน ์ ไดิ้ก้ำ�หนดิ้

นโยบ�ยในก�ริทำ�ริ�ยก�ริริะหว�่งกนัใหม่้เง่�อนไขต่�่งๆ เป็นไปต่�มลกัษัณะก�ริดิ้ำ�เนินก�ริคั�้ปกต่ิในริ�คั�ต่ล�ดิ้ ซื้้�งส์�ม�ริถืเปริย่บเท่ยบ

ไดิ้ก้บัริ�คั�ท่�เกิดิ้ข้ �นกบับค๊ัคัลภ�ยนอก ซื้้�งเป็นไปต่�มหลกัก�ริท่�คัณะกริริมก�ริบริษัิัทอนม๊ตั่ไิวแ้ลว้ต่�มท่�กำ�หนดิ้ไวใ้นพริะริ�ชบญัญตั่หิลกั

ทริพัยแ์ละต่ล�ดิ้หลกัทริพัย ์ และใหป้ฏิบตั่ิต่�มส์ญัญ�ท่�ต่กลงริว่มกนัอย่�งเคัริง่คัริดัิ้ พริอ้มทั�ง กำ�หนดิ้ริ�คั� และเง่�อนไขริ�ยก�ริต่่�งๆ  

ใหช้ดัิ้เจำน เป็นธิริริม และไม่ก่อใหเ้กิดิ้ก�ริถ่ื�ยเทผลปริะโยชน ์

ทั�งน่ � เน่�องจำ�กม่บค๊ัคัลท่�เข�้ข่�ยบค๊ัคัลท่�อ�จำม่คัว�มขดัิ้แยง้ท�งผลปริะโยชนเ์พิ�มข้ �น ทำ�ใหป้ริมิ�ณก�ริเข�้ทำ�ริ�ยก�ริริะหว่�งกนัท่�อ�จำ

เกิดิ้ข้ �นในอน�คัต่ของบริษัิัทฯ และของบริษัิัทหลกัทริพัยฯ์ อ�จำจำะเพิ�มข้ �นภ�ยหลงัจำ�กก�ริปริบัโคัริงส์ริ�้งแลว้เส์ริจ็ำ โดิ้ยริ�ยก�ริริะหว่�ง

กนัส์ว่นใหญ่จำะเป็นธิ๊ริกริริมท่�เก่�ยวขอ้งกบัก�ริซ่ื้ �อข�ยหลกัทริพัย ์

อย่�งไริก็ต่�ม ในกริณ่ท่�ม่ก�ริเข�้ทำ�ริ�ยก�ริใหม่ หริ่อม่ก�ริเปล่�ยนแปลงของริ�คั�และเง่�อนไขท่�แต่กต่่�งจำ�กเดิิ้ม ส์�ยกำ�กับดิ้่แล 

และต่ริวจำส์อบกิจำก�ริภ�ยในจำะทำ�หน�้ท่�ต่ริวจำส์อบขอ้มล่และจำดัิ้ทำ�ริ�ยง�น เพ่�อใหค้ัณะกริริมก�ริต่ริวจำส์อบพิจำ�ริณ� และใหค้ัว�ม

เห็นถื้งคัว�มเหม�ะส์มของริ�คั�และคัว�มส์มเหต่ส๊์มผลของก�ริทำ�ริ�ยก�ริดิ้งักล่�วท๊กๆ ไต่ริม�ส์ ส์ำ�หริบัในกริณ่ริ�ยก�ริธิ๊ริกิจำปกติ่ 

และริ�ยก�ริส์นบัส์นน๊ธิ๊ริกิจำปกต่ิและริ�ยก�ริริะหว่�งกนัอ่�นๆ บริิษััทฯ จำะดิ้ำ�เนินก�ริต่�มม�ต่ริก�ริคัวบคัม๊ก�ริทำ�ริ�ยก�ริริะหว่�งกนั 

ท่�ริะบไ๊วข้�้งต่น้ก่อนก�ริเข�้ทำ�ริ�ยก�ริ
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งบก�ริเงิน

11.1  ผู้้�สอบบัญชีของบริิษััทฯ แลัะบริิษััทย์่อย์

ป่ 2563 ป่ 2562 และป่ 2561 น�ยวลัลภ วิไลวริวิทย ์ ผ่ส้์อบบญัช่ริบัอนญ๊�ต่ เลขทะเบ่ยน 6797 บริษัิัท ด่ิ้ลอยท ์ ท่ช้ โธิมทัส์ ๊ ไชยยศ   

ส์อบบญัช่ จำำ�กดัิ้

11.2  สริ๊ปริ�ย์ง�นก�ริตำริวจำสอบของผู้้�สอบบัญชีของบริิษััทฯ แลัะบริิษััทย์่อย์ในริะย์ะ 3 ปีที�ผู้่�นม�

ป่ 2563 : ผ่ส้์อบบญัช่ไดิ้ใ้หค้ัว�มเห็นในริ�ยง�นก�ริต่ริวจำส์อบแบบไม่ม่เง่�อนไข

ป่ 2562 : ผ่ส้์อบบญัช่ไดิ้ใ้หค้ัว�มเห็นในริ�ยง�นก�ริต่ริวจำส์อบแบบไม่ม่เง่�อนไข

ป่ 2561 : ผ่ส้์อบบญัช่ไดิ้ใ้หค้ัว�มเห็นในริ�ยง�นก�ริต่ริวจำส์อบแบบไม่ม่เง่�อนไข

11.3   คั่�ตำอบแทนของผู้้�ตำริวจำสอบบัญชีของบริิษััทฯ แลัะบริิษััทย์่อย์

1. คั่�ตำอบแทนจำ�กก�ริสอบบัญชี (Audit Fee)

 1.1 ค่์าสุอบบัญชื่่ของบริษััทฯ

   •  ป่ 2563 บริิษััทฯ ไดิ้ร้ิบัอน๊มตั่ิต่�มมต่ิท่�ปริะช๊มส์�มญัผ่ถ่้ือห๊น้ปริะจำำ�ป่ 2563 แต่่งต่ั�งผ่ส้์อบบญัช่จำ�กบริิษััท ด่ิ้ลอยท ์ 

    ท่ช้  โธิมทัส์ ๊ไชยยศ ส์อบบญัช่ จำำ�กดัิ้ เป็นผ่ส้์อบบญัช่ของบริษัิัทฯ โดิ้ยกำ�หนดิ้คั�่ต่อบแทนต่ริวจำส์อบบญัช่ส์ำ�หริบัป่ 2563  

    เป็นเงินจำำ�นวน 1.18 ล�้นบ�ท

   •  ป่ 2562 บริิษััทฯ ไดิ้ร้ิบัอน๊มตั่ิต่�มมต่ิท่�ปริะช๊มส์�มญัผ่ถ่้ือห๊น้ปริะจำำ�ป่ 2562 แต่่งต่ั�งผ่ส้์อบบญัช่จำ�กบริิษััท ด่ิ้ลอยท ์ 

    ท่ช้ โธิมทัส์ ๊ไชยยศ ส์อบบญัช่ จำำ�กดัิ้ เป็นผ่ส้์อบบญัช่ของบริษัิัทฯ โดิ้ยกำ�หนดิ้คั�่ต่อบแทนต่ริวจำส์อบบญัช่ส์ำ�หริบัป่ 2562  

    เป็นเงินจำำ�นวน 1.18 ล�้นบ�ท

   •  ป่ 2561 บริิษััทฯ ไดิ้ร้ิบัอน๊มตั่ิต่�มมต่ิท่�ปริะช๊มส์�มญัผ่ถ่้ือห๊น้ปริะจำำ�ป่ 2561 แต่่งต่ั�งผ่ส้์อบบญัช่จำ�กบริิษััท ด่ิ้ลอยท ์ 

    ท่ช้ โธิมทัส์ ๊ไชยยศ ส์อบบญัช่ จำำ�กดัิ้ เป็นผ่ส้์อบบญัช่ของบริษัิัทฯ โดิ้ยกำ�หนดิ้คั�่ต่อบแทนต่ริวจำส์อบบญัช่ส์ำ�หริบัป่ 2561  

    เป็นเงินจำำ�นวน 1.18 ล�้นบ�ท

 

 1.2 ค่์าสุอบบัญชื่่ของบริษััทย่อย

   •   ป่ 2563 บริษัิัทย่อยไดิ้ร้ิบัอนม๊ตั่ิต่�มมต่ิท่�ปริะชม๊ส์�มญัผ่ถ่้ือห๊น้ปริะจำำ�ป่ 2563 แต่่งต่ั�งผ่ส้์อบบญัช่จำ�กบริษัิัท ด่ิ้ลอยท ์ 

    ท่ช้ โธิมทัส์ไ๊ชยยศ ส์อบบญัช่ จำำ�กดัิ้ เป็นผ่ส้์อบบญัช่ของบริษัิัทย่อย โดิ้ยกำ�หนดิ้คั่�ต่อบแทนต่ริวจำส์อบบญัช่ส์ำ�หริบัป่  

    2563 เป็นเงินจำำ�นวน 2.62 ล�้นบ�ท

   •    ป่ 2562 บริษัิัทย่อยไดิ้ร้ิบัอนม๊ตั่ิต่�มมติ่ท่�ปริะชม๊ส์�มญัผ่ถ่้ือห๊น้ปริะจำำ�ป่ 2562 แต่่งต่ั�งผ่ส้์อบบญัช่จำ�กบริษัิัท ด่ิ้ลอยท ์ 

    ท่ช้ โธิมทัส์ ๊ ไชยยศ ส์อบบญัช่ จำำ�กดัิ้ เป็นผ่ส้์อบบญัช่ของบริษัิัทย่อย โดิ้ยกำ�หนดิ้คั�่ต่อบแทนต่ริวจำส์อบบญัช่ส์ำ�หริบัป่  

    2562 เป็นเงินจำำ�นวน 2.42 ล�้นบ�ท

   •    ป่ 2561 บริษัิัทย่อยไดิ้ร้ิบัอนม๊ตั่ิต่�มมติ่ท่�ปริะชม๊ส์�มญัผ่ถ่้ือห๊น้ปริะจำำ�ป่ 2561 แต่่งต่ั�งผ่ส้์อบบญัช่จำ�กบริษัิัท ด่ิ้ลอยท ์ 

    ท่ช้ โธิมทัส์ ๊ ไชยยศ ส์อบบญัช่ จำำ�กดัิ้ เป็นผ่ส้์อบบญัช่ของบริษัิัทย่อย โดิ้ยกำ�หนดิ้คั�่ต่อบแทนต่ริวจำส์อบบญัช่ส์ำ�หริบัป่  

    2561 เป็นเงินจำำ�นวน 2.32 ล�้นบ�ท

 

  1.3  ค่์าบริการอื�น (Non Audit Fee)

    - ไม่ม่ –

11	|	ข้้อมูลทางการเงินท่�สำาคัญ
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13.4  งบก�ริเงินริวมของบริิษััทฯ แลัะบริิษััทย์่อย์

งบแสดงฐ�นะก�ริเงิน  

หน่วย : บ�ท

สินทริัพย์์

งบก�ริเงินริวม

ณ วันที� 31 ธ์ันว�คัม

2563 ริ�อย์ลัะ 2562 ริ�อย์ลัะ 2561 ริ�อย์ลัะ

สุนิทรัพื่ยห์มุนเวย่น

เงินส์ดิ้และริ�ยก�ริเท่ยบเท�่เงินส์ดิ้ 831,049,444 8.89 352,423,627 3.99 764,689,492 8.35

ลก่หน่�ก�ริคั�้และลก่หน่�หมน๊เว่ยนอ่�น 132,063,671 1.41 76,793,438 0.87 102,297,975 1.12

ลก่หน่�ส์ ำ�นกัหกับญัช่และบริษัิัทหลกัทริพัย์ 195,989,527 2.10 91,394,517 1.03 241,386,690 2.63

ลก่หน่�ธิร๊ิกิจำหลกัทริพัยแ์ละส์ญัญ�ซ่ื้ �อข�ย

      ลว่งหน�้

2,049,698,906 21.93 1,889,578,669 21.41 1,322,103,550 14.43

ส์นิทริพัยอ์นพ๊นัธิ์ 2,113,700 0.02 - - - -

ส์นิทริพัยท์�งก�ริเงินหมน๊เว่ยนอ่�น 3,246,733,975 34.73 3,487,324,206 39.52 3,342,601,363 36.49

ริวมส์นิทริพัยห์มน๊เว่ยน 6,457,649,223 69.08 5,897,514,457 66.82 5,773,079,070 63.02

สุนิทรัพื่ยไ์ม่หมุนเวย่น

ส์นิทริพัยท์�งก�ริเงินไมห่มน๊เว่ยนอ่�น 477,325,119 5.11 730,061,488 8.27 1,269,787,336 13.86

เงินลงทน๊ในบริษัิัทริว่ม 1,569,675,602 16.79 1,548,446,126 17.55 1,565,180,722 17.09

เงินใหก้่ย่้มริะยะย�วแก่กิจำก�ริอ่�น 58,153,921 0.62 - - - -

อส์งัห�ริมิทริพัยเ์พ่�อก�ริลงทน๊ 48,348,309 0.52 45,805,463 0.52 - -

ท่�ดิ้นิ อ�คั�ริและอป๊กริณ์ 131,832,858 1.41 153,222,944 1.74 177,697,617 1.94

ส์นิทริพัยส์์ทิธิิก�ริใช้ 48,978,789 0.52 - - - -

ส์นิทริพัยไ์มม่่ต่วัต่น 119,678,463 1.28 116,752,446 1.32 114,444,851 1.25

ส์นิทริพัยภ์�ษ่ัเงินไดิ้ร้ิอก�ริต่ดัิ้บญัช่ 283,662,464 3.03 184,605,851 2.09 148,428,682 1.62

ส์นิทริพัยไ์มห่มน๊เว่ยนอ่�น 153,373,212 1.64 149,060,143 1.69 111,497,749 1.22

ริวมส์นิทริพัยไ์มห่มน๊เว่ยน 2,891,028,737 30.92 2,927,954,461 33.18 3,387,036,957 36.98

รวมสุนิทรัพื่ย์ 9,348,677,960 100.00 8,825,468,918 100.00 9,160,116,027 100.00
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หน่วย : บ�ท

หนี�สินแลัะส่วนของผู้้�ถืือห๊�น

งบก�ริเงินริวม

ณ วันที� 31 ธ์ันว�คัม

2563 ริ�อย์ลัะ 2562 ริ�อย์ลัะ 2561 ริ�อย์ลัะ

หน่�สุนิหมุนเวย่น

เงินก่ย่้มริะยะส์ั�นจำ�กส์ถื�บนัก�ริเงิน 350,000,000 3.74 150,000,000 1.70 - -

หลกัทริพัยข์�ยโดิ้ยม่ส์ญัญ�ซ่ื้ �อค่ัน 1,287,284,231 13.77 964,180,755 10.93 - -

เจำ�้หน่ �ก�ริคั�้และเจำ�้หน่ �หมน๊เว่ยนอ่�น 381,925,870 4.09 149,131,690 1.69 124,722,303 1.36

เจำ�้หน่ �ส์ ำ�นกัหกับญัช่และบริษัิัทหลกัทริพัย์ 230,871,919 2.47 315,344,553 3.57 246,173,586 2.69

เจำ�้หน่ �ธิร๊ิกิจำหลกัทริพัย์ 946,147,106 10.12 273,545,381 3.10 1,630,005,282 17.79

หน่�ส์นิต่ริ�ส์�ริอนพ๊นัธิ์ - - 2,686,135 0.03 - -

ส์ว่นของหน่�ส์นิต่�มส์ญัญ�เช�่ท่�ถืง้กำ�หนดิ้ชำ�ริะ

ภ�ยในหน้�งป่ภ�ยในหน้�งป่

37,393,897 0.40 - - - -

ต่ริ�ส์�ริหน่� – ห๊น้ก่ท่้�จำะคัริบกำ�หนดิ้  ภ�ยใน 1 ป่ - - 978,117,861 11.08 - -

ต่ริ�ส์�ริหน่�ท่�ออกและเงินก่ย่้มอ่�น 19,883,867 0.21 176,568,250 2.00 211,166,928 2.31

ภ�ษ่ัเงินไดิ้นิ้ต่บิค๊ัคัลคั�้งจำ�่ย 8,958,725 0.10 17,967,616 0.20 - -

ริวมหน่�ส์นิหมน๊เว่ยน 3,262,465,615 34.90 3,027,542,241 34.30 2,212,068,099 24.15

หน่�สุนิไม่หมุนเวย่น

ต่ริ�ส์�ริหน่�-ห๊น้ก่้ 730,975,232 7.82 - - 1,036,820,446 11.32

หน่�ส์นิต่�มส์ญัญ�เช�่ 12,978,721 0.14 - - - -

ปริะม�ณก�ริหน่�ส์นิไมห่มน๊เว่ยนส์ำ�หริบัผล  

      ปริะโยชนพ์นกัง�น

39,836,799 0.43 32,486,444 0.37 22,662,774 0.25

หน่�ส์นิไมห่มน๊เว่ยนอ่�น 2,462,351 0.02 4,387,392 0.05 1,825,455 0.02

ริวมหน่�ส์นิไมห่มน๊เว่ยน 786,253,103 8.41 36,873,836 0.42 1,061,308,675 11.59

รวมหน่�สุนิ 4,048,718,718 43.31 3,064,416,077 34.72 3,273,376,774 35.74
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หน่วย : บ�ท

หนี�สินแลัะส่วนของผู้้�ถืือห๊�น (ตำ่อ)

งบก�ริเงินริวม

ณ วันที� 31 ธ์ันว�คัม

2563 ริ�อย์ลัะ 2562 ริ�อย์ลัะ 2561 ริ�อย์ลัะ

สุ่วนของผู้้้ถือืหุน้

ทน๊เริอ่นห๊น้

ทน๊จำดิ้ทะเบ่ยน

ห๊น้ส์�มญั 6,143,905,902 ห๊น้

     มล่คั�่ห๊น้ละ 1 บ�ท 6,143,905,902 6,143,905,902 6,143,905,902

ทน๊ท่�ออกและชำ�ริะแลว้

ห๊น้ส์�มญั 4,336,923,080 ห๊น้

     มล่คั�่ห๊น้ละ 1 บ�ท ชำ�ริะคัริบแลว้ 4,336,923,080 46.39 4,336,923,080 49.14

ห๊น้ส์�มญั 4,336,906,384 ห๊น้

     มล่คั�่ห๊น้ละ 1 บ�ท ชำ�ริะคัริบแลว้ 4,336,906,384 47.35

ห๊น้ส์�มญัท่�ถ่ือโดิ้ยบริษัิัทยอ่ย (9,850) (0.0001) (9,850) (0.0001) (9,850) (0.0001)

ส์ว่นเกินมล่คั�่ห๊น้ภ�ยในหน้�งป่ภ�ยในหน้�งป่ 669,079,930 7.16 669,079,930 7.58 669,063,234 7.30

องคัป์ริะกอบอ่�นของส์ว่นของผ่ถ่้ือห๊น้ (501,240,978) (5.36) (280,035,606) (3.17) (83,205,868) (0.91)

กำ�ไริส์ะส์ม

จำดัิ้ส์ริริแลว้ - ทน๊ส์ำ�ริองต่�มกฎหม�ย 163,831,167 1.75 157,736,088 1.79 148,552,970 1.62

ยงัไมไ่ดิ้จ้ำดัิ้ส์ริริ 877,411,093 9.39 871,470,637 9.87 796,305,192 8.69

ห๊น้ทน๊ซ่ื้ �อค่ัน - ห๊น้ส์�มญั (258,746,978) (2.77) (6,923,476) (0.08) - -

ริวมส์ว่นของบริษัิัทใหญ่ 5,287,247,464 56.56 5,748,240,803 65.13 5,867,612,062 64.05

ส์ว่นไดิ้เ้ส์ย่ท่�ไมม่่อำ�น�จำคัวบคัม๊ 12,711,778 0.13 12,812,038 0.15 19,127,191 0.21

รวมสุ่วนของผู้้้ถือืหุน้ 5,299,959,242 56.69 5,761,052,841 65.28 5,886,739,253 64.26

รวมหน่�สุนิและสุ่วนของผู้้้ถือืหุน้ 9,348,677,960 100.00 8,825,468,918 100.00 9,160,116,027 100.00

หม�ยเหต่๊:  เพ่�อปริะกอบในก�ริอ่�นงบก�ริเงินริวม โดิ้ยคัวริอ่�นคั่่กับ “งบก�ริเงินริวมและงบก�ริเงินเฉพ�ะบริิษััทฯ ส์ำ�หริบัป่ส์ิ �นส์๊ดิ้วนัท่� 31 ธิันว�คัม 2563”
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หน่วย : บ�ท

งบก�ริเงินริวม

ณ วันที� 31 ธ์ันว�คัม

2563 ริ�อย์ลัะ 2562 ริ�อย์ลัะ 2561 ริ�อย์ลัะ

รายได้

ริ�ยไดิ้ค้ั�่น�ยหน�้ 999,984,609 70.51 559,096,549 50.71 300,170,937 48.69

ริ�ยไดิ้ค้ั�่ธิริริมเน่ยมและบริกิ�ริ 72,416,553 5.11 128,385,712 11.65 75,623,939 12.27

ริ�ยไดิ้ด้ิ้อกเบ่ �ย 184,512,224 13.01 136,606,298 12.39 81,644,383 13.24

กำ�ไริจำ�กเงินลงทน๊และต่ริ�ส์�ริอนพ๊นัธิ์ 44,610,630 3.14 183,581,943 16.65 56,193,881 9.11

เงินปันผลริบั 16,618,443 1.17 39,682,060 3.60 53,128,956 8.62

ริ�ยไดิ้อ่้�น 40,218,938 2.83 21,102,078 1.91 15,357,135 2.49

ส์ว่นแบง่กำ�ไริของบริษัิัทริว่มท่�ใชว้ธ่ิิส์ว่นไดิ้เ้ส์ย่ 59,942,347 4.23 33,984,879 3.09 34,387,189 5.58

รวมรายได้ 1,418,303,744 100.00 1,102,439,519 100.00 616,506,420 100.00

ค่์าใช้ื่จา่ย

คั�่ใชจ้ำ�่ยผลปริะโยชนพ์นกัง�น 661,068,414 46.61 489,262,296 44.38 352,408,305 57.16

คั�่ธิริริมเน่ยมและบริกิ�ริจำ�่ย 225,073,773 15.87 156,995,869 14.24 92,899,852 15.07

หน่�ส์ญ่และหน่�ส์งส์ยัจำะส์ญ่ (โอนกลบั) - - 9,024,407 0.82 (10,248,364) (1.66)

คั�่ใชจ้ำ�่ยอ่�น 206,239,505 14.54 193,571,530 17.56 159,592,913 25.89

รวมค่์าใช้ื่จา่ย 1,092,381,692 77.02 848,854,102 77.00 594,652,706 96.46

กำ�ไริจำ�กกิจำกริริมดิ้ำ�เนินง�น 325,922,052 22.98 253,585,417 23.00 21,853,714 3.54

ต่น้ทน๊ท�งก�ริเงิน (131,389,822) (9.26) (117,532,564) (10.66) (82,200,842) (13.33)

ผลข�ดิ้ทน๊จำ�กก�ริดิ้อ้ยคั�่ซื้้�งเป็นไปต่�ม TFRS9 (51,570,286) (3.64) - - - -

กำ�ไริก่อนภ�ษ่ัเงินไดิ้้ 142,961,944 10.08 136,052,853 12.34 (60,347,128) (9.79)

ริ�ยไดิ้ ้(คั�่ใชจ้ำ�่ย) ภ�ษ่ัเงินไดิ้้ 10,938 0.00 (52,492,631) (4.76) 25,399,227 4.12

กำาไร(ขาดทนุ)สุำาหรับป่็ 142,972,882 10.08 83,560,222 7.58 (34,947,901) (5.67)

งบกำ�ไริข�ดท๊นแลัะกำ�ไริข�ดท๊นเบ็ดเสริ็จำอื�น
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หน่วย : บ�ท

งบก�ริเงินริวม

ณ วันที� 31 ธ์ันว�คัม

2563 ริ�อย์ลัะ 2562 ริ�อย์ลัะ 2561 ริ�อย์ลัะ

การแบง่ปั็นกำาไรสุำาหรับป่็

ส์ว่นท่�เป็นของบริษัิัทใหญ่ 142,177,814 10.02 82,610,415 7.49 (35,066,631) (5.69)

ส์ว่นท่�เป็นของส์ว่นไดิ้เ้ส์ย่ท่�ไมม่่อำ�น�จำคัวบคัม๊ 795,068 0.06 949,807 0.09 118,730 0.02

กำาไร(ขาดทนุ)สุำาหรับป่็ 142,972,882 10.08 83,560,222 7.58 (34,947,901) (5.67)

การแบง่ปั็นขาดทนุเบด็เสุร็จรวม สุำาหรับป่็

ส์ว่นท่�เป็นของบริษัิัทใหญ่ (209,132,275) (14.75) (112,436,069) (10.20) (151,107,065) (24.51)

ส์ว่นท่�เป็นของส์ว่นไดิ้เ้ส์ย่ท่�ไมม่่อำ�น�จำคัวบคัม๊ (135,083) (0.01) 1,148,873 0.10 (8,549) (0.00)

ขาดทนุเบด็เสุร็จรวมสุำาหรับป่็ (209,267,358) (14.76) (111,287,196) (10.10) (151,115,614) (24.51)

กำาไร(ขาดทนุ)ติอ่หุน้ของผู้้้ถือืหุน้ของบริษััทใหญ่   

  กำ�ไริ(ข�ดิ้ทน๊)ต่อ่ห๊น้ขั�นพ่ �นฐ�น 0.0351 0.0190 (0.0081)

กำ�ไริ(ข�ดิ้ทน๊)ต่อ่ห๊น้ปริบัลดิ้ 0.0351 0.0190 (0.0081)

งบกำ�ไริข�ดท๊นแลัะกำ�ไริข�ดท๊นเบ็ดเสริ็จำอื�น (ตำ่อ)
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หน่วย :  ล�้นบ�ท

2563 2562 2561

ส์นิทริพัยร์ิวม 9,348.68 8,825.47 9,160.12

หน่�ส์นิริวม 4,048.72 3,064.42 3,273.38

ส์ว่นของผ่ถ่้ือห๊น้ริวม 5,299.96 5,761.05 5,886.74

ริ�ยไดิ้ร้ิวม 1,418.30 1,102.44 616.50

คั�่ใชจ้ำ�่ยริวม 1,275.34 966.38 676.85

กำ�ไริ (ข�ดิ้ทน๊) ส์ท๊ธิิ 142.97 83.56 (34.95)

หน่วย :  ล�้นบ�ท

อัตำริ�ส่วนท�งก�ริเงินที�สำ�คััญ 2563 2562 2561

อตั่ริ�กำ�ไริ (ข�ดิ้ทน๊) ส์ท๊ธิิ (ริอ้ยละ) 10.02 7.68 (5.69)

อตั่ริ�ส์ว่นส์นิทริพัยส์์ภ�พคัลอ่งต่วัต่อ่ส์นิทริพัยร์ิวม (ริอ้ยละ) 73.58 74.41 63.02

อตั่ริ�ส์ว่นส์นิทริพัยท่์�ก่อใหเ้กิดิ้ริ�ยไดิ้ต้่อ่ส์นิทริพัยร์ิวม (ริอ้ยละ) 80.65 87.78 67.42

อตั่ริ�ส์ว่นหน่�ส์นิต่อ่ส์ว่นของผ่ถ่้ือห๊น้ (เท�่) 0.77 0.53 0.56

ข�อม้ลัท�งก�ริเงินที�สำ�คััญของบริิษััท คัันทริ่� กริ๊�ป โฮลัดิ�งส์ จำำ�กัด (มห�ชน) แลัะบริิษััทย์่อย์ (“บริิษััทฯ”) มีดังนี�
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หน่วย : ล�้นบ�ท

โคัริงสริ��งริ�ย์ได�
2563 2562 2561

จำำ�นวน ริ�อย์ลัะ จำำ�นวน ริ�อย์ลัะ จำำ�นวน ริ�อย์ลัะ

ริ�ยไดิ้ค้ั�่น�ยหน�้ 999.98 70.51 559.10 50.71 300.17 48.69

ริ�ยไดิ้ค้ั�่ธิริริมเน่ยมและบริกิ�ริ 72.42 5.11 128.39 11.65 75.63 12.27

ริ�ยไดิ้ด้ิ้อกเบ่ �ย 184.51 13.01 136.61 12.39 81.64 13.24

กำ�ไริจำ�กเงินลงทน๊และต่ริ�ส์�ริอนพ๊นัธิ์ 44.61 3.14 183.58 16.65 56.19 9.11

เงินปันผลริบั 16.62 1.17 39.68 3.60 53.13 8.12

ส์ว่นแบง่กำ�ไริจำ�กเงินลงทน๊ในบริษัิัทริว่ม 59.94 4.23 33.98 3.09 34.38 5.58

ริ�ยไดิ้อ่้�น 40.22 2.83 21.10 1.91 15.36 2.49

รวม 1,418.30 100.00 1,102.44 100.00  616.50  100.00 

หน่วย: ล�้นบ�ท

งบกำ�ไริข�ดท๊น
สำ�หริับปีสิ�นส๊ดวันที� 31 ธ์ันว�คัม

2563 2562 เปลัี�ย์นแปลัง ริ�อย์ลัะ

ริ�ยไดิ้้ 1,358.36 1,068.45 289.91 27.13

คั�่ใชจ้ำ�่ย 1,275.34 966.38 308.96 31.97

ส์ว่นแบง่กำ�ไริของบริษัิัทริว่มท่�ใชว้ธ่ิิส์ว่นไดิ้เ้ส์ย่ 59.94 33.98 25.96 76.40

กำ�ไริก่อนภ�ษ่ัเงินไดิ้้ 142.96 136.05 6.91 5.08

ริ�ยไดิ้ ้(คั�่ใชจ้ำ�่ย) ภ�ษ่ัเงินไดิ้้ 0.01 (52.49) 52.50 (100.02)

กำาไรสุุทธิ์สุำาหรับป่็ 142.97 83.56 59.41 71.10

ผลก�ริดิ้ำ�เนินง�นของบริษัิัทฯ ส์ำ�หริบัป่ส์ิ �นส์ด๊ิ้วนัท่� 31 ธินัว�คัม 2563 ซื้้�งผ่�นก�ริต่ริวจำส์อบจำ�กผ่ส้์อบบญัช่ริบัอนญ๊�ต่แลว้ม่ดิ้งัน่ �

ก�ริวิเคัริ�ะห์ผู้ลัก�ริดำ�เนินง�นของบริิษััทฯ 

แหลง่ท่�ม�ของริ�ยไดิ้ห้ลกัของบริษัิัทฯ ปริะกอบดิ้ว้ย ริ�ยไดิ้ค้ั�่น�ยหน�้ คั�่ธิริริมเน่ยมและบริกิ�ริ  กำ�ไริจำ�กเงินลงทน๊และต่ริ�ส์�ริอนพ๊นัธิ ์

ริ�ยไดิ้ด้ิ้อกเบ่ �ยและเงินปันผล ดิ้อกเบ่ �ยเงินใหก้่ย่้มเพ่�อซ่ื้ �อหลกัทริพัย ์ และส์ว่นแบง่กำ�ไริจำ�กเงินลงทน๊ในบริษัิัทริว่ม โดิ้ยส์ดัิ้ส์ว่นของริ�ย

ไดิ้ห้ลกัแต่ล่ะปริะเภท ริวมถื้งก�ริเต่ิบโต่แส์ดิ้งไดิ้ด้ิ้งัน่ �
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บริิษััทฯ ขอช่ �แจำงผลก�ริดิ้ำ�เนินง�นของบริิษััทฯ ส์ำ�หริบัป่ส์ิ �นส์ด๊ิ้วนัท่� 31 ธิันว�คัม 2563 ซื้้�งไดิ้ผ้่�นก�ริต่ริวจำส์อบจำ�กผ่ส้์อบบญัช่ริบั

อนญ๊�ต่แลว้ดิ้งัน่ �

บริิษััทฯ ม่กำ�ไริส์ท๊ธิิจำำ�นวน 142.97 ล�้นบ�ท เพิ�มข้ �นจำำ�นวน 59.41 ล�้นบ�ท หริ่อคัิดิ้เป็นริอ้ยละ 71.10 เม่�อเปริ่ยบเท่ยบกบัป่ก่อน 

ซื้้�งม่กำ�ไริส์ท๊ธิิ จำำ�นวน 83.56 ล�้นบ�ท 

โดิ้ยส์�เหต่ห๊ลกัของก�ริเปล่�ยนแปลงท่�ม่ส์�ริะส์ำ�คัญัดิ้งัน่ �

1. บริษัิัทฯ ม่ริ�ยไดิ้ร้ิวมจำำ�นวน 1,358.36 ล�้นบ�ท เพิ�มข้ �นจำำ�นวน 289.91 ล�้นบ�ท หริอ่คัิดิ้เป็นริอ้ยละ 27.13 จำ�กริ�ยไดิ้ร้ิวมของ 

 ป่ก่อนจำำ�นวน 1,068.45 ล�้นบ�ท โดิ้ยม่ริ�ยละเอ่ยดิ้ดิ้งัน่ �

 • ริ�ยไดิ้ค้ั�่น�ยหน�้เพิ�มข้ �นจำำ�นวน 440.88 ล�้นบ�ท เน่�องจำ�กบริษัิัทฯม่มล่คั�่ก�ริซ่ื้ �อข�ยหลกัทริพัยแ์ละส์ญัญ�ซ่ื้ �อข�ยลว่งหน�้ 

  เฉล่�ยต่อ่วนัเพิ�มข้ �นส์อดิ้คัลอ้งกบัส์ภ�วะของต่ล�ดิ้หลกัทริพัยแ์ละต่ล�ดิ้ส์ญัญ�ซ่ื้ �อข�ยลว่งหน�้ท่�ด่ิ้ข้ �น

 • ริ�ยไดิ้ด้ิ้อกเบ่ �ยเพิ�มข้ �นจำำ�นวน 47.90 ล�้นบ�ท เน่�องจำ�กก�ริเพิ�มข้ �นของดิ้อกเบ่ �ยริบัเงินลงทน๊ในห๊น้ก่ภ้�คัเอกชน และดิ้อกเบ่ �ย 

  เงินใหก้่ย่้มเพ่�อซ่ื้ �อหลกัทริพัย์

 • ริ�ยไดิ้ค้ั�่ธิริริมเน่ยมและบริกิ�ริ ลดิ้ลง 55.97 ล�้นบ�ท จำ�กก�ริลดิ้ลงของริ�ยไดิ้ก้�ริจำดัิ้จำำ�หน�่ยหลกัทริพัยแ์ละท่�ปริก้ษั�ท�งก�ริเงิน

 • ผลกำ�ไริจำ�กเงินลงทน๊และต่ริ�ส์�ริอนพ๊นัธิล์ดิ้ลง จำำ�นวน 138.97 ล�้นบ�ท เป็นผลม�จำ�กข�ดิ้ทน๊ท่�ยงัไม่เกิดิ้ข้ �นจำ�กก�ริวดัิ้มล่คั�่ 

  เงินลงทน๊

 • ริ�ยไดิ้อ่้�นเพิ�มข้ �นจำำ�นวน 19.12 ล�้นบ�ท จำ�กกำ�ไริจำ�กอตั่ริ�แลกเปล่�ยนเงินต่ริ�ต่�่งปริะเทศ

2. บริษัิัทฯ ม่คั�่ใชจ้ำ่�ยริวมจำำ�นวน 1,275.34 ล�้นบ�ท เพิ�มข้ �นจำำ�นวน 308.96 ล�้นบ�ท หริอ่คัิดิ้เป็นริอ้ยละ 31.97 จำ�ก   คั�่ใชจ้ำ่�ยริวม 

 ของป่ก่อนจำำ�นวน 966.38 ล�้นบ�ท โดิ้ยม่ริ�ยละเอ่ยดิ้ดิ้งัน่ �

 • คั�่ใชจ้ำ่�ยผลปริะโยชนพ์นกัง�น เพิ�มข้ �นจำำ�นวน 171.81 ล�้นบ�ท เป็นผลม�จำ�ก ก�ริเพิ�มข้ �นของคั�่ใชจ้ำ่�ยท่�เก่�ยวขอ้งโดิ้ยต่ริงกบั 

  ริ�ยไดิ้ค้ั�่น�ยหน�้ท่�เพิ�มข้ �น

 • คั�่ธิริริมเน่ยมและบริกิ�ริจำ�่ยเพิ�มข้ �นจำำ�นวน 68.07 ล�้นบ�ท โดิ้ยเพิ�มข้ �นจำ�กคั�่ธิริริมเน่ยมหลกัทริพัยแ์ละส์ญัญ�ซ่ื้ �อข�ยลว่งหน�้ 

  ผนัแปริต่�มก�ริทำ�ธิ๊ริกริริมซ่ื้ �อข�ยหลกัทริพัยข์องบริษัิัทท่�เพิ�มข้ �น

 • ผลข�ดิ้ทน๊จำ�กก�ริดิ้อ้ยคั่�เพิ�มข้ �นจำำ�นวน 42.55 ล�้นบ�ท เน่�องจำ�กก�ริต่ั�งส์ ำ�ริองหน่�ส์งส์ยัจำะส์ญ่ท่�เพิ�มข้ �น เพ่�อใหส้์อดิ้คัลอ้ง 

  กบัก�ริปริบัใชม้�ต่ริฐ�น TFRS9 ในป่ 2563

3.        บริษัิัทฯ ม่ส์ว่นแบง่กำ�ไริจำ�กเงินลงทน๊ในบริษัิัทริว่มจำำ�นวน 59.94 ล�้นบ�ท เพิ�มข้ �นจำำ�นวน 25.96 ล�้นบ�ท หริอ่คัิดิ้เป็นริอ้ยละ  

  76.40 จำ�กส์ว่นแบง่กำ�ไริฯของป่ก่อนจำำ�นวน 33.98 ล�้นบ�ท เน่�องจำ�กก�ริเพิ�มข้ �นของกำ�ไริส์ท๊ธิิของบริษัิัทริว่ม
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หน่วย: ล�้นบ�ท

2563 2562 เพิ�มข้�น (ลัดลัง) ริ�อย์ลัะ

สุนิทรัพื่ยร์วม 9,348.68 8,825.47 523.21 5.93

หน่�ส์นิริวม 4,048.72 3,064.42 948.30 32.12

ริวมส์ว่นของบริษัิัทใหญ่ 5,287.25 5,748.24 (460.99) (8.02)

ส์ว่นไดิ้เ้ส์ย่ท่�ไมม่่อำ�น�จำคัวบคัม๊ 12.71 12.81 (0.1) (0.78)

ริวมส์ว่นของผ่ถ่้ือห๊น้ 5,299.96 5,761.05 (461.09) (8.00)

รวมหน่�สุนิและสุ่วนของผู้้้ถือืหุน้ 9,348.68 8,825.47 523.21 5.93

หน่วย: ล�้นบ�ท

สินทริัพย์์ที�สำ�คััญ 2563 ริ�อย์ลัะ 2562 ริ�อย์ลัะ

เงินส์ดิ้และริ�ยก�ริเท่ยบเท�่เงินส์ดิ้ 831.05 8.89 352.42 3.99

ส์นิทริพัยท์�งก�ริเงินอ่�น 3,724.06 39.84 4,217.39 47.79

ลก่หน่�ส์ ำ�นกัหกับญัช่และบริษัิัทหลกัทริพัย์ 195.99 2.10 91.39 1.04

ลก่หน่�ธิร๊ิกิจำหลกัทริพัยแ์ละส์ญัญ�ซ่ื้ �อข�ยลว่งหน�้ 2,049.70 21.93 1,889.58 21.41

เงินลงทน๊ในบริษัิัทริว่ม 1,569.68 16.79 1,548.45 17.55

อ่�นๆ 978.20 10.45 726.24 8.22

รวม 9,348.68  100.00 8,825.47  100.00 

งบแสดงฐ�นะท�งก�ริเงินริวม

สินทริัพย์์ริวม

ณ วนัท่� 31 ธินัว�คัม 2563 บริษัิัทฯ ม่ส์ินทริพัยร์ิวมทั�งส์ิ �นจำำ�นวน 9,348.68 ล�้นบ�ท เพิ�มข้ �นจำำ�นวน 523.21ล�้นบ�ท หริอ่ริอ้ยละ 5.93 

เม่�อเปริย่บเท่ยบกบัส์ินทริพัยร์ิวมป่ก่อนท่�จำ ำ�นวน 8,825.47 ล�้นบ�ท

ก�ริเปล่�ยนแปลงของส์ินทริพัยข์องบริษัิัทฯ ท่�ส์ ำ�คัญั ส์ร๊ิปไดิ้ด้ิ้งัน่ �

1. ณ วนัท่� 31 ธินัว�คัม 2563 บริษัิัทฯ ม่เงินส์ดิ้และริ�ยก�ริเท่ยบเท่�เงินส์ดิ้ จำำ�นวน 831.05 ล�้นบ�ท เพิ�มข้ �นจำำ�นวน 478.63 ล�้นบ�ท  

 หริ่อริอ้ยละ 135.81 เม่�อเปริ่ยบเท่ยบกบัป่ก่อนท่�จำ ำ�นวน 352.42 ล�้นบ�ท เน่�องจำ�กก�ริเพิ�มข้ �นของเงินส์ดิ้และริ�ยก�ริเท่ยบเท่� 

 เงินส์ดิ้ของบริิษััทฯย่อย ซื้้�งโดิ้ยส์่วนใหญ่เงินส์ดิ้และริ�ยก�ริเท่ยบเท่�เงินส์ดิ้ของบริิษััทฯ อย่่ในร่ิปเงินส์ดิ้ และเงินฝ่�กริะยะส์ั�น  

 เพ่�อใหม่้คัว�มคัลอ่งต่วัในก�รินำ�ม�ใชเ้ป็นเงินทน๊หมน๊เว่ยนส์ำ�หริบัก�ริดิ้ำ�เนินง�นปริะจำำ�วนั

2. ณ วันท่� 31 ธิันว�คัม 2563 บริิษััทฯ ม่ส์ินทริพัยท์�งก�ริเงินจำำ�นวน 3,724.06 ล�้นบ�ท ลดิ้ลงจำำ�นวน 493.33 ล�้นบ�ท  

 หริอ่ริอ้ยละ 11.70 เม่�อเปริย่บเท่ยบกบัป่ก่อนท่�จำ ำ�นวน 4,217.39 ล�้นบ�ท เน่�องจำ�กก�ริข�ยเงินลงทน๊และก�ริวดัิ้มล่คั�่ส์ินทริพัย ์

 ท�งก�ริเงินไม่หมน๊เว่ยนอ่�น

117บริิษััท คัันทริ่� กริ๊�ป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กัดิ้ (มห�ชน)



ริ�ย์ลัะเอีย์ดของเงินลังท๊น 2563 2562

สุนิทรัพื่ยท์างการเงนิหมุนเวย่นอื�น

หนว่ยลงทน๊ 109.28 732.34

หลกัทริพัยจ์ำดิ้ทะเบ่ยน 670.02 1,093.83

ต่ริ�ส์�ริหน่� 2,331.22 1,581.94

ต่ริ�ส์�ริหน่�ท่�จำะถ่ือจำนคัริบกำ�หนดิ้ 82.00 25.00

เงินฝ่�กในส์ถื�บนัก�ริเงิน 54.21 54.21

สุนิทรัพื่ยท์างการเงนิไม่หมุนเวย่นอื�น

หลกัทริพัยจ์ำดิ้ทะเบ่ยน 471.17 723.91

หลกัทริพัยห์๊น้ทน๊ 6.16 6.16

รวม 3,724.06 4,217.39

เงินลงทน๊ส์ว่นใหญ่เป็นหลกัทริพัยจ์ำดิ้ทะเบ่ยน ต่ริ�ส์�ริหน่�และหน่วยลงทน๊ท่�อย่่ในคัว�มต่อ้งก�ริของต่ล�ดิ้ 

บริิษััทฯ ไดิ้จ้ำดัิ้ใหม่้คัณะกริริมก�ริก�ริลงทน๊ดิ้แ่ลก�ริลงทน๊ในหลกัทริพัย ์ เพ่�อบญัช่บริิษััทฯ และบริิษััทย่อย ซื้้�งทำ�หน�้ท่�ในก�ริกำ�หนดิ้

แนวท�งก�ริลงทน๊อย่�งริอบคัอบ พริอ้มทั�งบริษัิัทฯ และบริษัิัทย่อย ไดิ้ร้ิบัร่ิค้ั่�เผ่�อก�ริปริบัมล่คั่�และคั่�เผ่�อก�ริดิ้อ้ยคั่�ไวค้ัริบถืว้นแลว้

ต่�มม�ต่ริฐ�นก�ริบญัช่ และปริะก�ศของส์ำ�นกัง�น ก.ล.ต่.

3. ณ วนัท่� 31 ธินัว�คัม 2563 บริษัิัทฯ ม่ลก่หน่ �ส์ ำ�นกัหกับญัช่และบริษัิัทหลกัทริพัย ์จำำ�นวน 195.99 ล�้นบ�ท เพิ�มข้ �นจำำ�นวน 104.6  

 ล�้นบ�ท หริอ่ริอ้ยละ 114.45 เม่�อเปริย่บเท่ยบกบัป่ก่อนท่�จำ ำ�นวน 91.39 ล�้นบ�ท โดิ้ยลก่หน่�ส์ ำ�นกัหกับญัช่เป็นยอดิ้มล่คั�่ข�ยส์ท๊ธิิ 

 ของลก่คั�้และบญัช่บริษัิัทย่อยในริะยะเวล� 2 วนัทำ�ก�ริส์ด๊ิ้ท�้ยของป่

4. ณ วนัท่� 31 ธินัว�คัม 2563 บริษัิัทฯ ม่ลก่หน่ �ธิ๊ริกิจำหลกัทริพัย ์เเละส์ญัญ�ซ่ื้ �อข�ยลว่งหน�้ จำำ�นวน 2,049.70 ล�้นบ�ท เพิ�มข้ �นจำำ�นวน 

  160.12 ล�้นบ�ท หริอ่ริอ้ยละ 8.47 เม่�อเปริย่บเท่ยบกบัป่ก่อนท่�จำ ำ�นวน 1,889.58 ล�้นบ�ท โดิ้ยส์ว่นใหญ่เป็นก�ริเพิ�มข้ �นจำ�กลก่หน่� 

 ซ่ื้ �อหลกัทริพัยด์ิ้ว้ยเงินส์ดิ้จำำ�นวน 75.85 ล�้นบ�ท และล่กหน่�ทริพัยส์์ินว�งหลกัปริะกันจำำ�นวน 215.89 ล�้นบ�ท โดิ้ยล่กหน่� 

 ธิ๊ริกิจำหลกัทริพัยซ่์ื้ �อหลกัทริพัยด์ิ้ว้ยเงินส์ดิ้เป็นยอดิ้มล่คั�่ซ่ื้ �อส์ท๊ธิิของลก่คั�้ในริะยะเวล� 2 วนัทำ�ก�ริส์ด๊ิ้ท�้ยของป่

ผู้ลัข�ดท๊นด��นเคัริดิตำที�คั�ดว่�จำะเกิดข้�น

ส์ำ�หริบันโยบ�ยในก�ริต่ั�งคั่�เผ่�อหน่ �ส์งส์ยัจำะส์ญ่ บริิษััทย่อยม่นโยบ�ยในก�ริต่ั�งคั่�เผ่�อหน่ �ส์งส์ยัจำะส์ญ่ โดิ้ยก�ริปริะเมินฐ�นะลก่หน่�

แต่่ละริ�ย ซื้้�งก�ริปริะเมินน่ �ริวมถื้งก�ริพิจำ�ริณ�คัว�มเส์่�ยงในก�ริเริ่ยกชำ�ริะและมล่คั่�ของหลกัปริะกนัท่�ใชค้ั ำ��ปริะกนั บริษัิัทย่อยต่ั�งคั่� 

เผ่�อหน่ �ส์งส์ัยจำะส์่ญเม่�อหน่�นั�นม่หลักปริะกันไม่เพ่ยงพอ หริ่อม่โอก�ส์ท่�ล่กหน่�จำะชำ�ริะเงินต่น้และดิ้อกเบ่ �ยค่ันไม่คัริบจำำ�นวน ทั�งน่ �  

ยังไดิ้ป้ฏิบัต่ิต่�มปริะก�ศของส์ำ�นักง�นคัณะกริริมก�ริกำ�กับหลักทริพัยแ์ละต่ล�ดิ้หลักทริพัยเ์ริ่�อง “ก�ริจำัดิ้ทำ�บัญช่เก่�ยวกับล่กหน่� 

ดิ้อ้ยคัณ๊ภ�พของบริษัิัทหลกัทริพัย ์” ท่� กธิ. 33/2543 ลงวนัท่� 25 ส์ิงห�คัม 2543 ซื้้�งแกไ้ขเพิ�มเต่ิมต่�มหนงัส์่อท่� กธิ. 5/2544 ลงวนัท่� 15 

กม๊ภ�พนัธิ ์254

ณ วนัท่� 31 ธิันว�คัม 2563 บริษัิัทย่อยม่ลก่หน่�ธิ๊ริกิจำหลกัทริพัยแ์ละส์ญัญ�ซ่ื้ �อข�ยล่วงหน�้จำำ�นวน 423.80 ล�้นบ�ท ซื้้�งไดิ้ต้่ั�งคั่�เผ่�อ 

ผลข�ดิ้ทน๊ดิ้�้นเคัริดิ้ิต่ท่�คั�ดิ้ว�่จำะเกิดิ้ข้ �นแลว้ทั�งจำำ�นวน 

ณ วนัท่� 31 ธินัว�คัม 2562 บริษัิัทย่อยม่ลก่หน่�ธิ๊ริกิจำหลกัทริพัยท่์�ริะงบัก�ริริบัร่ิร้ิ�ยไดิ้จ้ำ ำ�นวน 388.00 ล�้นบ�ท ซื้้�งบริษัิัทย่อยไดิ้ต้่ั�งคั�่

เผ่�อหน่ �ส์งส์ยัจำะส์ญ่ทั�งจำำ�นวนแลว้
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หนี�สินริวม

ณ วนัท่� 31 ธินัว�คัม 2563 บริษัิัทฯ ม่หน่ �ส์ินริวมทั�งส์ิ �นจำำ�นวน 4,048.72 ล�้นบ�ท ลดิ้ลงจำำ�นวน 984.30 ล�้นบ�ท หริอ่ริอ้ยละ 32.12 

เม่�อเปริย่บเท่ยบกบัหน่�ส์ินริวมป่ก่อนจำำ�นวน 3,064.42 ล�้นบ�ท 

ก�ริเปลัี�ย์นแปลังของหนี�สินของบริิษััทฯ ที�สำ�คััญ สริ๊ปได�ดังนี�

1. ณ วนัท่� 31 ธินัว�คัม 2563 บริษัิัทฯ ม่เจำ�้หน่ �ส์ ำ�นกัหกับญัช่และบริษัิัทหลกัทริพัย ์จำำ�นวน 230.87 ล�้นบ�ท ลดิ้ลงจำำ�นวน 84.47  

 ล�้นบ�ท หริอ่  ริอ้ยละ 26.79 เม่�อเปริย่บเท่ยบกบัป่ก่อน โดิ้ยเจำ�้หน่ �ส์ ำ�นกัหกับญัช่เป็นยอดิ้มล่คั�่ซ่ื้ �อส์ท๊ธิิของลก่คั�้และบญัช่บริษัิัท 

 ย่อยในริะยะเวล� 2 วนัทำ�ก�ริส์ด๊ิ้ท�้ยของป่

2. ณ วนัท่� 31 ธิันว�คัม 2563 และ 2562 บริิษััทย่อยม่หลกัทริพัยข์�ยโดิ้ยม่ส์ญัญ�ซ่ื้ �อค่ัน จำำ�นวนปริะม�ณ 1,287.30 ล�้นบ�ท  

 และ 964.20 บ�ท ต่�มลำ�ดิ้บั เป็นต่ริ�ส์�ริหน่�ภ�คัเอกชนท่�ข�ยโดิ้ยม่ส์ญัญ�ซ่ื้ �อค่ัน

3. ณ วันท่� 31 ธิันว�คัม 2563 บริิษััทฯ ม่เจำ�้หน่ �ธิ๊ริกิจำหลกัทริพัย ์ จำำ�นวน 946.15 ล�้นบ�ท เพิ�มข้ �นจำำ�นวน 672.60 ล�้นบ�ท  

 หริอ่  ริอ้ยละ 245.88 เม่�อเปริย่บเท่ยบกบัป่ก่อนท่�จำ ำ�นวน 273.55 ล�้นบ�ท โดิ้ยส์ว่นใหญ่เป็นก�ริเพิ�มข้ �นจำ�กเจำ�้หน่ �ซ่ื้ �อหลกัทริพัย ์

 ดิ้ว้ยเงินส์ดิ้จำำ�นวน 537.28 ล�้นบ�ท

4. เม่�อวันท่�  15 พฤษัภ�คัม 2563 บริิษััทไดิ้้ออกห๊้นก่้ปริะเภทไม่ดิ้้อยส์ิทธิิ ม่หลักปริะกัน ชนิดิ้ริะบ๊ช่�อผ่้ถ่ือและม่ผ่้แทน 

 ผ่ถ่้ือห๊น้ก่ ้ จำ ำ�นวน 368.30 ล�้นบ�ท โดิ้ยม่วตั่ถื๊ปริะส์งคัเ์พ่�อชำ�ริะค่ันเงินก่ท่้�จำะคัริบกำ�หนดิ้ของบริิษััท ชำ�ริะค่ันเงินต่น้คัริั�งเด่ิ้ยว 

 ทั�งจำำ�นวนในวนัท่� 15 พฤษัภ�คัม 2565โดิ้ยม่อตั่ริ�ดิ้อกเบ่ �ยคังท่�เท่�กบัริอ้ยละ 6.75 ต่่อป่ ชำ�ริะดิ้อกเบ่ �ยทก๊ ๆ 3 เด่ิ้อน ในวนัท่�  

 15 ก๊มภ�พนัธิ ์ วนัท่� 15 พฤษัภ�คัม วนัท่� 15 ส์ิงห�คัม และวนัท่� 15 พฤศจิำก�ยน ของท๊กป่ต่ลอดิ้อ�ย๊ของห๊น้ก่ ้ โดิ้ย ณ วนัท่�  

 31 ธินัว�คัม 2563 ห๊น้ก่ม่้มล่คั�่คังเหล่อในงบก�ริเงินริวมจำำ�นวน 338.53 ล�้นบ�ท 

5. เม่�อวนัท่� 25 กนัย�ยน 2563 บริษัิัทไดิ้อ้อกห๊น้ก่ป้ริะเภทไม่ดิ้อ้ยส์ิทธิิ ม่หลกัปริะกนั ชนิดิ้ริะบช่๊�อผ่ถ่้ือและม่ผ่แ้ทนผ่ถ่้ือห๊น้ก่ ้ จำ ำ�นวน  

 398.20 ล้�นบ�ท โดิ้ยม่วัต่ถื๊ปริะส์งคั์เพ่�อก�ริลงท๊นริวมทั�งก�ริเข้�ซ่ื้ �อกิจำก�ริท่�ม่ศักยภ�พและเพ่�อเป็นท๊นหม๊นเว่ยนเส์ริิม 

 ก�ริดิ้ำ�เนินง�น ชำ�ริะค่ันเงินต่น้คัริั�งเด่ิ้ยวทั�งจำำ�นวนในวนัท่� 25 กนัย�ยน 2565โดิ้ยม่อตั่ริ�ดิ้อกเบ่ �ยคังท่�เท่�กบัริอ้ยละ 6.75 ต่่อป่  

 ชำ�ริะดิ้อกเบ่ �ยทก๊ ๆ 3 เด่ิ้อน ในวนัท่� 25 ม่น�คัม วนัท่� 25 มิถืน๊�ยน วนัท่� 25 กนัย�ยน และวนัท่� 25 ธินัว�คัม ของทก๊ป่ต่ลอดิ้อ�ย ๊

 ของห๊น้ก่ ้โดิ้ย ณ วนัท่� 31 ธินัว�คัม 2563 ห๊น้ก่ม่้มล่คั�่คังเหล่อในงบก�ริเงินริวมจำำ�นวน 392.45 ล�้นบ�ท 

หน่วย: ล�้นบ�ท

หนี�สินที�สำ�คััญ 2563 ริ�อย์ลัะ 2562 ริ�อย์ลัะ

เงินก่ย่้มริะยะส์ั�นจำ�กส์ถื�บนัก�ริเงิน 350.00 8.65 150.00 4.89

หลกัทริพัยข์�ยโดิ้ยม่ส์ญัญ�ซ่ื้ �อค่ัน 1,287.28 31.79 964.18 31.46

เจำ�้หน่ �ส์ ำ�นกัหกับญัช่และบริษัิัทหลกัทริพัย์ 230.87 5.70 315.34 10.29

เจำ�้หน่ �ธิร๊ิกิจำหลกัทริพัย์ 946.15 23.37 273.55 8.93

ต่ริ�ส์�ริหน่�ท่�ออกและเงินก่ย่้มอ่�น 19.88 0.49 176.57 5.76

ต่ริ�ส์�ริหน่� 730.97 18.05 978.12 31.92

อ่�นๆ 483.57 11.95 206.66 6.74

รวม 4,048.72 100.00 3,064.42 100.00
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ส่วนของผู้้�ถืือห๊�น

ณ วนัท่� 31 ธินัว�คัม 2563 บริษัิัทฯ ม่ส์ว่นของผ่ถ่้ือห๊น้ริวมจำำ�นวน 5,299.96 ล�้นบ�ท ลดิ้ลงจำำ�นวน 461.09 ล�้นบ�ท หริอ่ริอ้ยละ 8.00 

เม่�อเปริย่บเท่ยบกบัป่ก่อนท่�ม่ส์ว่นของผ่ถ่้ือห๊น้จำำ�นวน 5,761.05 ล�้นบ�ท

สภั�พคัลั่องแลัะคัว�มเพีย์งพอของเงินท๊น

แหล่งท่�ม�ของเงินท๊นในก�ริปริะกอบธิ๊ริกิจำของบริิษััทฯ ส์่วนใหญ่ม�จำ�กเงินท๊นของบริิษััทฯ เอง และบริิษััทฯ ม่วงเงินส์ินเช่�อท่�ไดิ้ร้ิบั 

จำ�กธิน�คั�ริพ�ณิชยต์่่�งๆ เพ่�อเป็นแหล่งเงินทน๊หมน๊เว่ยนและริองริบัก�ริปริะกอบธิ๊ริกิจำของบริิษััทฯ นอกจำ�กน่ �บริิษััทฯ ไดิ้อ้อกห๊น้ก่้

ปริะเภทไม่ดิ้อ้ยส์ิทธิิ ไม่ม่หลกัปริะกนั ชนิดิ้ริะบช่๊�อผ่ถ่้ือและม่ผ่แ้ทนผ่ถ่้ือห๊น้ก่ ้ จำ ำ�นวน 766.50 ล�้นบ�ท โดิ้ยม่วตั่ถืป๊ริะส์งคัเ์พ่�อริองริบั

ก�ริขย�ยก�ริลงทน๊ของบริษัิัทฯ 

ส์ำ�หริบัอตั่ริ�ส์ว่นเงินกองทน๊ส์ภ�พคัลอ่งส์ท๊ธิิของบริษัิัทย่อย ณ วนัท่� 31 ธินัว�คัม 2563 และ 2562 ม่ส์ดัิ้ส์ว่นริอ้ยละ 40.88 และริอ้ยละ 

32.52 ต่�มลำ�ดิ้ับ ซื้้�งม่อัต่ริ�ส์่วนท่�เพ่ยงพอ เม่�อเปริ่ยบเท่ยบกับอัต่ริ�ขั�นต่ำ��ท่�ส์ ำ�นักง�น ก.ล.ต่. กำ�หนดิ้ให้บริิษััทหลักทริัพย ์

ต่อ้งดิ้ำ�ริงไวท่้�ริอ้ยละ 7

กลั่�วโดย์สริ๊ป  

บริษัิัทฯ จำดัิ้เป็นบริษัิัทท่�ม่ฐ�นะก�ริเงินท่�แข็งแกริง่และม่ส์ภ�พคัลอ่งท�งก�ริเงินส์ง่ โดิ้ย ณ วนัท่� 31 ธินัว�คัม 2563 บริษัิัทฯ ม่เงินส์ดิ้ 

และริ�ยก�ริเท่ยบเท่�เงินส์ดิ้ จำำ�นวน 831.05 ล�้นบ�ท (คัิดิ้เป็นริอ้ยละ 8.89 ของส์ินทริพัยร์ิวม) ม่ส์ินทริพัยท์�งก�ริเงินจำำ�นวน 3,724.06 

ล�้นบ�ท (คัิดิ้เป็นริอ้ยละ 39.84 ของส์ินทริพัยร์ิวม) นอกจำ�กน่� บริษัิัทฯ ม่อตั่ริ�ส์ว่นส์ินทริพัยค์ัลอ่งต่วัต่อ่ส์ินทริพัยร์ิวมท่�ริอ้ยละ 73.58   

ม่อตั่ริ�ส์ว่นส์ินทริพัยก่์อริ�ยไดิ้ต้่อ่ส์ินทริพัยร์ิวมท่�ริอ้ยละ 80.65 ม่อตั่ริ�ส์ว่นหน่�ส์ินต่อ่ส์ว่นของผ่ถ่้ือห๊น้อย่่ท่� 0.77 เท่� 

บริิษััทฯ ม่แผนกลย๊ทธิ์หลัก 3 ดิ้�้นท่�จำะขับเคัล่�อนธิ๊ริกิจำส์่่คัว�มส์ำ�เริ็จำ ไดิ้แ้ก่ 1) ก�ริบริิห�ริส์ินทริพัยท่์�ม่อย่่อย่�งม่ปริะส์ิทธิิภ�พ   

2) ก�ริปริบัโคัริงส์ริ�้งบริิษััทในเคัริ่อโดิ้ยเนน้คัว�มส์�ม�ริถืในก�ริส์ริ�้งผลต่อบแทนท่�ด่ิ้ยิ�งข้ �น และ 3) ก�ริเข�้ซ่ื้ �อกิจำก�ริท่�ม่ศกัยภ�พ 

ในก�ริเต่ิบโต่ส์ง่ จำ�กแผนกลย๊ทธิด์ิ้งักล่�วข�้งต่น้ทำ�ใหผ้ลก�ริดิ้ำ�เนินง�นส์ำ�หริบัป่ส์ิ �นส์ด๊ิ้วนัท่� 31 ธิันว�คัม 2563 บริิษััทฯ ส์�ม�ริถื 

ทำ�กำ�ไริส์ท๊ธิิจำำ�นวน 142.97 ล�้นบ�ท เพิ�มข้ �นจำำ�นวน 59.41 ล�้นบ�ท จำ�กป่ 2562 ท่�ม่ผลกำ�ไริส์ท๊ธิิจำำ�นวน 83.56 ล�้นบ�ท โดิ้ยม่ส์�เหต่๊

หลกัเน่�องม�จำ�กก�ริเพิ�มข้ �นของริ�ยไดิ้ค้ั�่น�ยหน�้ และริ�ยไดิ้ด้ิ้อกเบ่ �ยเพิ�มข้ �น ริวมถื้งกำ�ไริจำ�กเงินลงทน๊ในบริษัิัทริว่ม

 หน่วย: ล�้นบ�ท

หนี�สินที�สำ�คััญ
ผู้้�ถืือห๊�น

ของบริิษััทใหญ่
ส่วนได�เสีย์

ที�ไม่มีอำ�น�จำคัวบคั๊ม
ริวม

ยอดค์งเหลอื ณ วันท่� 1 มกราค์ม 2563 5,748.24  12.81  5,761.05 

ห๊น้ทน๊ซ่ื้ �อค่ันริะหว�่งป่ (251.82) - (251.82)

ทน๊ส์ำ�ริองต่�มกฎหม�ย (0.04) 0.04 -

กำ�ไริ (ข�ดิ้ทน๊) เบด็ิ้เส์ริจ็ำริวมส์ำ�หริบัป่  (209.13)  (0.14)  (209.27) 

ยอดค์งเหลอื ณ วันท่� 31 ธั์นวาค์ม 2563 5,287.25 12.71 5,299.96
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รายงานคณะกรรมการต่รวจัสอบั

เริ่ย์น    ท่�นผู้้�ถืือห๊�น  บริิษััท คัันทริ่� กริ๊�ป โฮลัดิ�งส์ จำำ�กัด (มห�ชน)

คัณะกริริมก�ริต่ริวจำส์อบของบริษัิัท คันัทริ่� กร๊ิ�ป โฮลดิ้ิ �งส์ ์จำำ�กดัิ้ (มห�ชน) (บริษัิัทฯ)  ไดิ้ร้ิบัก�ริแต่ง่ต่ั�งโดิ้ยคัณะกริริมก�ริบริษัิัท ปริะกอบ

ดิ้ว้ยกริริมก�ริอิส์ริะจำำ�นวน 3 ท่�น  ซื้้�งเป็นผ่ท้ริงคัณ๊วฒิ๊ดิ้�้นก�ริเงิน ก�ริบญัช่ กฎหม�ย และก�ริบริหิ�ริจำดัิ้ก�ริ  ในก�ริปฏิบตั่ิหน�้ท่�ของ

คัณะกริริมก�ริต่ริวจำส์อบม่คัว�มเป็นอิส์ริะจำ�กฝ่่�ยจำดัิ้ก�ริ  ภ�ยใต่ข้อบเขต่หน�้ท่�และคัว�มริบัผิดิ้ชอบก�ริปฏิบตั่ิหน�้ท่�ต่�มท่�ไดิ้ร้ิบัมอบ

หม�ย ในริอบป่ 2563 ไดิ้จ้ำดัิ้ปริะชม๊คัณะกริริมก�ริต่ริวจำส์อบริวมทั�งส์ิ �น 4 คัริั�ง โดิ้ยส์�ม�ริถืส์ร๊ิปส์�ริะส์ำ�คัญัในก�ริปฏิบตั่ิหน�้ท่� ไดิ้ด้ิ้งัน่ � 
1. ส์อบท�นและใหค้ัว�มเห็นชอบงบก�ริเงิน และงบก�ริเงินริวมของบริษัิัทฯ ริ�ยไต่ริม�ส์และริ�ยป่ ริวมทั�งก�ริเปิดิ้เผยขอ้มล่ท่�เป็นส์�ริะ 
 ส์ ำ�คัญัอย่�งเพ่ยงพอ ซื้้�งผ่�นก�ริส์อบท�นและต่ริวจำส์อบจำ�กผ่ส้์อบบญัช่แลว้ ก่อนเส์นอต่่อคัณะกริริมก�ริบริิษััทพิจำ�ริณ�อนม๊ตั่ิ 
   โดิ้ยม่ก�ริปริะชม๊ห�ริอ่ริว่มกบัผ่บ้ริหิ�ริหนว่ยง�นบญัช่ และผ่ส้์อบบญัช่ก่อนท่�จำะใหค้ัว�มเหน็ชอบ เพ่�อใหม้ั�นใจำว�่ก�ริจำดัิ้ทำ�งบก�ริเงิน 
 ของบริษัิัทฯ ม่คัว�มถืก่ต่อ้งเช่�อถ่ือไดิ้ใ้นส์�ริะส์ำ�คัญัต่�มหลกัก�ริบญัช่ท่�ริบัริองทั�วไปและเป็นปริะโยชนต์่อ่ผ่ถ่้ือห๊น้และผ่ล้งทน๊

2. ส์อบท�นปริะส์ิทธิิภ�พ และคัว�มเพ่ยงพอของริะบบก�ริคัวบคัม๊ภ�ยใน ริะบบบริหิ�ริคัว�มเส์่�ยง และริะบบก�ริต่ริวจำส์อบภ�ยใน 
 ของบริิษััทฯ ริ่วมกับฝ่่�ยต่ริวจำส์อบและกำ�กับดิ้่แล  ผ่ส้์อบบญัช่ และฝ่่�ยบริิห�ริ ซื้้�งพบว่�ในป่ท่�ผ่�นม� ริะบบคัวบคั๊มภ�ยใน 
 ม่คัว�มเพ่ยงพอเหม�ะส์มกบัก�ริดิ้ำ�เนินธิ๊ริกิจำของบริษัิัทฯ ซื้้�งส์อดิ้คัลอ้งกบัคัว�มเห็นของผ่ส้์อบบญัช่ท่�ริ�ยง�นว�่ จำ�กก�ริส์อบท�น  
 ไม่พบขอ้ส์งัเกต่เก่�ยวกบัริะบบก�ริคัวบคัม๊ภ�ยในของบริษัิัทฯ ว�่ข�ดิ้คัว�มริดัิ้กม๊ในเริ่�องใดิ้ ๆ

3. ส์อบท�นก�ริกำ�กบัดิ้แ่ลกิจำก�ริท่�ด่ิ้ ต่�มหลกัของกฎหม�ย และแนวท�งปฏิบตั่ิท่�คัณะกริริมก�ริกำ�กบัหลกัทริพัยแ์ละต่ล�ดิ้หลกัทริพัย ์
 กำ�หนดิ้ไว ้  ริวมถื้งขอ้บังคัับของต่ล�ดิ้หลกัทริพัยแ์ห่งปริะเทศไทย ต่ลอดิ้จำนกฎหม�ยอ่�นๆ ท่�เก่�ยวขอ้ง เพ่�อใหก้�ริดิ้ำ�เนินง�น 
 ของบริษัิัทฯ ม่คัว�มโปริง่ใส์  ส์ริ�้งคัว�มเช่�อมั�นใหแ้ก่ผ่ถ่้ือห๊น้และผ่ล้งทน๊  

4. พิจำ�ริณ�เส์นอแนะแผนก�ริต่ริวจำส์อบ และผลก�ริต่ริวจำส์อบภ�ยในของหน่วยง�นต่ริวจำส์อบและกำ�กบัดิ้แ่ล เป็นปริะจำำ�ริ�ยไต่ริม�ส์ 
 และริ�ยป่  พริอ้มทั�ง ต่ิดิ้ต่�มก�ริแกไ้ขขอ้บกพริ่องต่่�งๆ ทั�งจำ�กก�ริต่ริวจำส์อบโดิ้ยผ่ต้่ริวจำส์อบภ�ยในและผ่ส้์อบบญัช่ ริวมถื้ง 
 ก�ริใหค้ั ำ�แนะนำ�เพ่�อใหก้�ริต่ริวจำส์อบและกำ�กบัดิ้แ่ลม่ปริะส์ิทธิิผลม�กยิ�งข้ �น และเป็นไปต่�มกฎ ริะเบ่ยบ ขอ้บงัคับั นโยบ�ยท่� 
 หน่วยง�นกำ�กบัดิ้แ่ลภ�ยนอกและท่�บริษัิัทฯ กำ�หนดิ้ไว ้ โดิ้ยม่ม�ต่ริฐ�นในก�ริปริะกอบวิช�ช่พ 

5. พิจำ�ริณ�คัดัิ้เล่อกและเส์นอแต่่งต่ั�งผ่ส้์อบบญัช่ของบริิษััทฯ และคัว�มเหม�ะส์มของคั่�ส์อบบญัช่ ส์ ำ�หริบัป่ 2563 โดิ้ยพิจำ�ริณ� 
 จำ�กคัณ๊ภ�พในก�ริใหบ้ริิก�ริ คัว�มร่ิ ้ คัว�มส์�ม�ริถื คัว�มเช่�ยวช�ญ ปริะส์บก�ริณ ์ คัว�มเป็นอิส์ริะ และง�นอ่�นๆ ท่�เก่�ยวขอ้ง  
 ซื้้�งคัณะกริริมก�ริต่ริวจำส์อบไดิ้พิ้จำ�ริณ�แลว้ เห็นว่� ผ่ส้์อบบญัช่ม่คัณ๊ส์มบตั่ิถื่กต่อ้งคัริบถืว้นแลว้ จำ้งม่มต่ิเส์นอพิจำ�ริณ�แต่่งต่ั�ง 
 ผ่ส้์อบบญัช่ปริะจำำ�ป่ 2563 ต่อ่คัณะกริริมก�ริบริษัิัทก่อนนำ�เส์นอขออนม๊ตั่ิต่อ่ท่�ปริะชม๊ผ่ถ่้ือห๊น้

6. พิจำ�ริณ�และใหค้ัว�มเห็นเก่�ยวกบัริ�ยก�ริเก่�ยวโยงกนั หริอ่ริ�ยก�ริท่�อ�จำม่คัว�มขดัิ้แยง้ท�งผลปริะโยชนข์องบริษัิัทฯ โดิ้ยยด้ิ้หลกั 
 คัว�มริะมัดิ้ริะวัง คัว�มส์มเหต่๊ส์มผล และคัำ�น้งถื้งปริะโยชนข์องผ่ม่้ส์่วนไดิ้เ้ส์่ยของบริิษััท ริวมถื้ง ก�ริเปิดิ้เผยขอ้ม่ลดิ้งักล่�ว 
 อย่�งโปริง่ใส์ คัริบถืว้น และเพ่ยงพอ ต่�มหลกัเกณฑิท่์�ต่ล�ดิ้หลกัทริพัยก์ำ�หนดิ้ไว ้

จำ�กก�ริปฏิบตั่ิหน�้ท่�ดิ้งักล่�วข�้งต่น้ คัณะกริริมก�ริต่ริวจำส์อบม่คัว�มเห็นว่� โดิ้ยริวมบริิษััทฯ ม่ริะบบก�ริคัวบคัม๊ภ�ยในท่�เพ่ยงพอ  
และเหม�ะส์มกับก�ริดิ้ำ�เนินธิ๊ริกิจำของบริิษััทฯ ท่�คัริอบคัล๊มคัว�มเส์่�ยงท๊กดิ้�้นอย่�งเหม�ะส์ม และเป็นไปต่�มกฎหม�ยท่�เก่�ยวขอ้ง  
โดิ้ยม่ก�ริกำ�กบัดิ้แ่ลกิจำก�ริท่�ด่ิ้  ต่ลอดิ้จำนม่ก�ริจำดัิ้ทำ�และเปิดิ้เผยขอ้มล่ในริ�ยง�นท�งก�ริเงินของบริษัิัทฯ อย่�งโปริง่ใส์และเช่�อถ่ือไดิ้ ้

(น�ยนิพนธิ ์วิส์ิษัฐยท๊ธิศ�ส์ต่ริ)์
ปริะธิ�นคัณะกริริมก�ริต่ริวจำส์อบ

25 กม๊ภ�พนัธิ ์2564
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คัณะกริริมก�ริบริษัิัทเป็นผ่ร้ิบัผิดิ้ชอบต่อ่งบก�ริเงินริวมของบริษัิัท คันัทริ่� กร๊ิ�ป โฮลดิ้ิ �งส์ ์จำำ�กดัิ้ (มห�ชน) และบริษัิัทย่อย (“กล๊ม่บริษัิัท”)  

และงบก�ริเงินเฉพ�ะกิจำก�ริของบริษัิัท คันัทริ่� กร๊ิ�ป โฮลดิิ้ �งส์ ์จำำ�กดัิ้ (มห�ชน) (“บริษัิัท”)  ริวมถืง้ขอ้มล่ส์�ริส์นเทศท�งก�ริเงินท่�ปริ�กฏในริ�ยง�น

ปริะจำำ�ป่ งบก�ริเงินดิ้งักล�่วจำดัิ้ทำ�ข้ �นต่�มม�ต่ริฐ�นก�ริบญัช่ท่�ริบัริองทั�วไป ซื้้�งไดิ้ใ้ชน้โยบ�ยบญัช่ท่�เหม�ะส์มและถ่ือปฏิบตั่อิย�่งส์มำ��เส์มอ 

ปริะกอบกบัม่ก�ริใชด้ิ้ล๊พินิจำอย�่งริะมดัิ้ริะวงัและปริะม�ณก�ริท่�ม่เหต่ผ๊ลในก�ริจำดัิ้ทำ�ริวมทั�งใหม่้ก�ริเปิดิ้เผยขอ้มล่ท่�ส์ ำ�คัญัอย�่งเพ่ยงพอ 

ในหม�ยเหต่ป๊ริะกอบงบก�ริเงิน เพ่�อใหเ้ป็นปริะโยชนต์่อ่ผ่ถ่้ือห๊น้และนกัลงทน๊ทั�วไปท่�ใชข้อ้มล่ 

คัณะกริริมก�ริบริิษััท ไดิ้จ้ำดัิ้ใหม่้ริะบบคัวบคัม๊ภ�ยในท่�เหม�ะส์ม เพ่ยงพอ และม่ปริะส์ิทธิิผล เพ่�อใหม้ั�นใจำไดิ้อ้ย่�งม่เหต่ผ๊ลว่�ขอ้มล่ 

ในริ�ยง�นท�งก�ริเงินม่คัว�มถืก่ต่อ้งคัริบถืว้นและเพ่ยงพอส์ำ�หริบัก�ริดิ้แ่ลริกัษั�ทริพัยส์์ิน ต่ลอดิ้จำนเพ่�อป้องกนัไม่ใหเ้กิดิ้ ก�ริทจ๊ำริิต่ 

หริอ่ก�ริดิ้ำ�เนินก�ริท่�ผิดิ้ปกต่ิอย่�งม่นยัส์ำ�คัญั 

คัณะกริริมก�ริบริษัิัท ไดิ้แ้ต่ง่ต่ั�งคัณะกริริมก�ริต่ริวจำส์อบ เพ่�อทำ�หน�้ท่�ส์อบท�นนโยบ�ยก�ริบญัช่และคัว�มถืก่ต่อ้ง คัริบถืว้น ของริ�ยง�น

ท�งก�ริเงิน ส์อบท�นริะบบก�ริคัวบคัม๊ภ�ยใน และก�ริต่ริวจำส์อบภ�ยใน โดิ้ยคัว�มเห็นของคัณะกริริมก�ริต่ริวจำส์อบ ปริ�กฏในริ�ยง�น 

ของคัณะกริริมก�ริต่ริวจำส์อบซื้้�งแส์ดิ้งไวใ้นริ�ยง�นปริะจำำ�ป่แลว้ 

งบก�ริเงินริวมและงบเฉพ�ะกิจำก�ริของบริษัิัท ไดิ้ร้ิบัก�ริต่ริวจำส์อบโดิ้ยผ่ส้์อบบญัช่ริบัอนญ๊�ต่ ของส์ำ�นกัง�น บริษัิัท ด่ิ้ลอยท ์ท่ช้ โธิมทัส์ ๊ไชยยศ 

ส์อบบญัช่ จำำ�กดัิ้ ในก�ริต่ริวจำส์อบนั�น คัณะกริริมก�ริบริษัิัท ไดิ้ใ้หค้ัว�มริว่มม่อโดิ้ยก�ริส์นบัส์นน๊ขอ้มล่และเอกส์�ริต่�่งๆ เพ่�อใหผ้่ส้์อบบญัช่ 

ส์�ม�ริถืออกริ�ยง�นของผ่ส้์อบบญัช่ไดิ้ต้่�มม�ต่ริฐ�นก�ริส์อบบญัช่ ซื้้�งแส์ดิ้งไวใ้นริ�ยง�นปริะจำำ�ป่แลว้ 

คัณะกริริมก�ริบริิษััท ม่คัว�มเห็นว่�ริะบบคัวบคั๊มภ�ยในของบริิษััท โดิ้ยริวมอย่่ในริะดิ้บัท่�น่�พอใจำ และส์�ม�ริถืส์ริ�้งคัว�มเช่�อมั�น 

อย่�งม่เหต่ผ๊ลว่� งบก�ริเงินริวมและงบก�ริเงินเฉพ�ะกิจำก�ริของบริิษััท ส์ำ�หริบัป่ ส์ิ �นส์ด๊ิ้วนัท่� 31 ธิันว�คัม 2563 ม่คัว�มน่�เช่�อถ่ือ  

โดิ้ยถ่ือ ปฏิบตั่ิต่�มม�ต่ริฐ�นก�ริบญัช่ท่�ริบัริองโดิ้ยทั�วไป และไดิ้เ้ปิดิ้เผยขอ้มล่อย่�งเพ่ยงพอ

(น�ยส์ดิ้�วธ๊ิ   เต่ชะอบ๊ล)

ปริะธิ�นกริริมก�ริ

(น�ยทอมม่�   เต่ชะอบ๊ล)

กริริมก�ริ และปริะธิ�นเจำ�้หน�้ท่�บริหิ�ริ

รายงานความรับัผิิดชอบัข้องคณะกรรมการ	
ต่่อรายงานทางการเงิน
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รายงานข้องผิู้สอบับััญช่รับัอนุญาต่

เสนอผู้้�ถืือห๊�นแลัะคัณะกริริมก�ริ

บริิษััท คัันทริ่� กริ๊�ป โฮลัดิ�งส์ จำำ�กัด (มห�ชน)

คัว�มเห็น 

ข�้พเจำ�้ไดิ้ต้่ริวจำส์อบงบก�ริเงินริวมของบริิษััท คันัทริ่� กร๊ิ�ป โฮลดิ้ิ �งส์ ์ จำำ�กดัิ้ (มห�ชน) และบริิษััทย่อย (“กล๊่มบริิษััท”) และงบก�ริเงิน 

เฉพ�ะกิจำก�ริของบริษัิัท คันัทริ่� กร๊ิ�ป โฮลดิ้ิ �งส์ ์ จำำ�กดัิ้ (มห�ชน) (“บริษัิัท”) ซื้้�งปริะกอบดิ้ว้ยงบแส์ดิ้งฐ�นะก�ริเงินริวมและเฉพ�ะกิจำก�ริ  

ณ วนัท่� 31 ธินัว�คัม 2563 และงบกำ�ไริข�ดิ้ทน๊และกำ�ไริข�ดิ้ทน๊เบ็ดิ้เส์ริจ็ำอ่�นริวมและเฉพ�ะกิจำก�ริ งบแส์ดิ้งก�ริเปล่�ยนแปลงส์ว่นของ

ผ่ถ่้ือห๊น้ริวมและเฉพ�ะกิจำก�ริ และงบกริะแส์เงินส์ดิ้ริวมและเฉพ�ะกิจำก�ริ ส์ำ�หริบัป่ส์ิ �นส์ด๊ิ้วนัเด่ิ้ยวกนัและหม�ยเหต่ป๊ริะกอบงบก�ริเงิน

ริวมและเฉพ�ะกิจำก�ริ ริวมถื้งส์ร๊ิปนโยบ�ยก�ริบญัช่ท่�ส์ ำ�คัญั

ข�้พเจำ�้เห็นว�่ งบก�ริเงินริวมและงบก�ริเงินเฉพ�ะกิจำก�ริข�้งต่น้น่ �แส์ดิ้งฐ�นะก�ริเงินของบริษัิัท คันัทริ่� กร๊ิ�ป โฮลดิ้ิ �งส์ ์จำำ�กดัิ้ (มห�ชน) 

และบริษัิัทย่อย และของบริษัิัท คันัทริ่� กร๊ิ�ป โฮลดิ้ิ �งส์ ์ จำำ�กดัิ้ (มห�ชน) ณ วนัท่� 31 ธินัว�คัม 2563 และผลก�ริดิ้ำ�เนินง�น และกริะแส์

เงินส์ดิ้ส์ำ�หริบัป่ส์ิ �นส์ด๊ิ้วนัเด่ิ้ยวกนัโดิ้ยถืก่ต่อ้งต่�มท่�คัวริในส์�ริะส์ำ�คัญัต่�มม�ต่ริฐ�นก�ริริ�ยง�นท�งก�ริเงิน 

เกณฑ์์ในก�ริแสดงคัว�มเห็น 

ข้�พเจำ้�ไดิ้้ปฏิบัต่ิง�นต่ริวจำส์อบต่�มม�ต่ริฐ�นก�ริส์อบบัญช่ คัว�มริับผิดิ้ชอบของข้�พเจำ้�ไดิ้้กล่�วไว้ในวริริคัคัว�มริับผิดิ้ชอบ 

ของผ่ส้์อบบญัช่ต่่อก�ริต่ริวจำส์อบงบก�ริเงินริวมและงบก�ริเงินเฉพ�ะกิจำก�ริ ในริ�ยง�นของข�้พเจำ�้ ข�้พเจำ�้ม่คัว�มเป็นอิส์ริะจำ�ก 

กล๊่มบริิษััทต่�มขอ้กำ�หนดิ้จำริริย�บริริณของผ่ป้ริะกอบวิช�ช่พบญัช่ท่�กำ�หนดิ้โดิ้ยส์ภ�วิช�ช่พบญัช่ในส์่วนท่�เก่�ยวขอ้งกบัก�ริต่ริวจำส์อบ 

งบก�ริเงินริวมและงบก�ริเงินเฉพ�ะกิจำก�ริ และข�้พเจำ�้ไดิ้ป้ฏิบตั่ิต่�มคัว�มริบัผิดิ้ชอบดิ้�้นจำริริย�บริริณอ่�น ๆ ซื้้�งเป็นไปต่�มขอ้กำ�หนดิ้

เหล�่น่ � ข�้พเจำ�้เช่�อว�่หลกัฐ�นก�ริส์อบบญัช่ท่�ข�้พเจำ�้ไดิ้ร้ิบัเพ่ยงพอและเหม�ะส์มเพ่�อใชเ้ป็นเกณฑิใ์นก�ริแส์ดิ้งคัว�มเห็นของข�้พเจำ�้

เริื�องสำ�คััญในก�ริตำริวจำสอบ 

เริ่�องส์ำ�คััญในก�ริต่ริวจำส์อบค่ัอเริ่�องต่่�ง ๆ ท่�ม่นัยส์ำ�คััญท่�ส์๊ดิ้ต่�มดิ้๊ลยพินิจำเย่�ยงผ่ป้ริะกอบวิช�ช่พของข�้พเจำ�้ในก�ริต่ริวจำส์อบ 

งบก�ริเงินริวมและงบก�ริเงินเฉพ�ะกิจำก�ริส์ำ�หริบังวดิ้ปัจำจำ๊บัน ข�้พเจำ�้ไดิ้น้ ำ�เริ่�องเหล่�น่ �ม�พิจำ�ริณ�ในบริิบทของก�ริต่ริวจำส์อบ 

งบก�ริเงินริวมและงบก�ริเงินเฉพ�ะกิจำก�ริโดิ้ยริวมและในก�ริแส์ดิ้งคัว�มเห็นของข�้พเจำ�้ ทั�งน่ � ข�้พเจำ�้ไม่ไดิ้แ้ส์ดิ้งคัว�มเห็นแยก 

ต่�่งห�กส์ำ�หริบัเริ่�องเหล�่น่ �
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เริื�องสำ�คััญในก�ริตำริวจำสอบ วิธ์ีก�ริตำริวจำสอบที�ใช�เพ่�อตำอบสนอง

การรับร้้รายได ้- รายไดค่้์านายหน้าของบริษััทย่อย

ริ�ยไดิ้ค้ั�่น�ยหน�้เป็นคั�่ธิริริมเน่ยมจำ�กก�ริเป็นต่วัแทนซื้่ �อข�ยหลกัทริพัย ์ 

และส์ัญญ�ซ่ื้ �อข�ยล่วงหน้�ซื้้�งม่ข้อต่กลงและเง่�อนไข ในก�ริกำ�หนดิ้ 

คั่�ธิริริมเน่ยมท่�แต่กต่่�งกันต่�มปริิม�ณก�ริซ่ื้ �อข�ย ทั�งน่ �เริ่�องส์ำ�คััญ 

ในก�ริต่ริวจำส์อบ ค่ัอ ริ�ยไดิ้ค้ั่�น�ยหน�้นั�นเกิดิ้ข้ �นจำริิง ม่ก�ริริบัร่ิร้ิ�ยไดิ้ ้

คั่�น�ยหน�้ถืก่ต่อ้ง และคัริบถืว้นต่�มม�ต่ริฐ�นก�ริริ�ยง�นท�งก�ริเงิน 

กล๊ม่บริษัิัทไดิ้เ้ปิดิ้เผยนโยบ�ยก�ริบญัช่ เริ่�อง ก�ริริบัร่ิร้ิ�ยไดิ้ ้ ริ�ยละเอ่ยดิ้

ริ�ยไดิ้ค้ั�่น�ยหน�้ และ ขอ้มล่ส์ว่นง�นดิ้ำ�เนินง�นไวใ้นหม�ยเหต่ป๊ริะกอบ

งบก�ริเงินขอ้ 3.3 ขอ้ 35 และ 49 ต่�มลำ�ดิ้บั

วธ่ิ์การติรวจสุอบท่�สุำาคั์ญของข้าพื่เจา้ป็ระกอบดว้ย

•   ก�ริทำ�คัว�มเข�้ใจำเก่�ยวกบัขั�นต่อนก�ริปฏิบตั่ิง�นและก�ริ 

 คัวบคัม๊ภ�ยในท่�เก่�ยวขอ้งกบัก�ริริบัร่ิร้ิ�ยไดิ้ค้ั�่น�ยหน�้

• ก�ริส์อบท�นก�ริออกแบบและก�ริปฏิบตั่ติ่�มก�ริคัวบคัม๊ภ�ยใน

• ก�ริทดิ้ส์อบปริะส์ิทธิิผลของก�ริปฏิบัต่ิต่�มก�ริคัวบคั๊ม 

   ภ�ยในริวมถื้งริะบบเทคัโนโลย่ส์�ริส์นเทศท่�เก่�ยวขอ้งกับ 

   ก�ริริบัร่ิร้ิ�ยไดิ้ค้ั่�น�ยหน�้ และก�ริต่ริวจำส์อบเน่ �อห�ส์�ริะ 

     ซื้้�งปริะกอบดิ้ว้ย

- ก�ริต่ริวจำส์อบขอ้มล่เก่�ยวกบัปริิม�ณก�ริซ่ื้ �อข�ยหลกัทริพัย ์

 และส์ญัญ�ซ่ื้ �อข�ยล่วงหน�้ของลก่คั�้กับอตั่ริ�คั่�น�ยหน�้ 

 ท่�เก่�ยวข้อง ทดิ้ส์อบก�ริคัำ�นวณริ�ยไดิ้ค้ั่�น�ยหน้� และ 

 ต่ริวจำส์อบเอกส์�ริปริะกอบ ก�ริริบัร่ิร้ิ�ยไดิ้ค้ั�่น�ยหน�้ดิ้งักล�่ว 

 ว�่เกิดิ้ข้ �นจำริงิ ม่ก�ริริบัร่ิร้ิ�ยไดิ้ค้ั�่น�ยหน�้ถืก่ต่อ้งและคัริบถืว้น 

- ก�ริวิเคัริ�ะหเ์ปริ่ยบเท่ยบขอ้ม่ลท�งก�ริเงินท่�เก่�ยวขอ้งกับ 

 ริ�ยไดิ้ค้ั�่น�ยหน�้

การวัดม้ลค่์าและพื่จิารณาการดอ้ยค่์าของ

เงนิลงทนุท่�วัดม้ลค่์าติามวธ่ิ์ราค์าทนุติดัจำาหน่าย

เงินลงทน๊ของบริษัิัทปริะกอบดิ้ว้ยเงินลงทน๊ในต่ริ�ส์�ริทน๊และต่ริ�ส์�ริหน่� 

และเงินลงทน๊ในบริิษััทย่อยและบริิษััทริว่ม ทั�งน่ �ผ่บ้ริิห�ริของกล๊่มบริิษััท 

ต่้องพิจำ�ริณ�ก�ริวัดิ้ม่ลคั่�ของเงินลงท๊นและข้อบ่งช่ �ของก�ริดิ้้อยคั่� 

ของเงินลงท๊น และปริะม�ณก�ริจำำ�นวนคั่�เผ่�อผลข�ดิ้ท๊นดิ้�้นเคัริดิ้ิต่ท่� 

คั�ดิ้ว่�จำะเกิดิ้ข้ �นของเงินลงท๊นดิ้ังกล่�วท่�วัดิ้ม่ลคั่�ต่�มวิธ่ิริ�คั�ท๊นต่ัดิ้

จำำ�หน�่ย ซื้้�งก�ริพิจำ�ริณ�เก่�ยวกบัก�ริวดัิ้มล่คั�่และก�ริดิ้อ้ยคั�่ของเงินลงทน๊

ท่�วดัิ้มล่คั�่ต่�มวธ่ิิริ�คั�ทน๊ต่ดัิ้จำำ�หน�่ยนั�นข้ �นอย่ก่บัดิ้ล๊ยพินิจำและขอ้ส์มมต่ิ 

ท่�ส์ ำ�คัญัท่�ผ่บ้ริิห�ริของกล๊่มบริิษััทนำ�ม�ใชใ้นก�ริวดัิ้มล่คั่�ของเงินลงทน๊ 

ท่�วัดิ้ม่ลคั่�ต่�มวิธ่ิริ�คั�ท๊นต่ัดิ้จำำ�หน่�ย และก�ริปริะม�ณก�ริดิ้อ้ยคั่�  

คั่�เผ่�อผลข�ดิ้ทน๊ดิ้�้นเคัริดิิ้ต่ท่�คั�ดิ้ว่�จำะเกิดิ้ข้ �นของเงินลงทน๊ท่�วดัิ้มล่คั่�

ต่�มวิธ่ิริ�คั�ทน๊ต่ดัิ้จำำ�หน่�ย ดิ้งันั�นเริ่�องส์ำ�คัญัในก�ริต่ริวจำส์อบ ค่ัอก�ริ

แส์ดิ้งม่ลคั่�ของเงินลงท๊นท่�วัดิ้ม่ลคั่�ต่�มวิธ่ิริ�คั�ท๊นต่ัดิ้จำำ�หน่�ยและ

คั่�เผ่�อผลคั�ดิ้ท๊นดิ้�้นเคัริดิ้ิต่ท่�คั�ดิ้ว่�จำะเกิดิ้ข้ �นจำ�กก�ริดิ้อ้ยคั่�ของเงิน

ลงท๊นท่�วัดิ้ม่ลคั่�ต่�มวิธ่ิริ�คั�ท๊นต่ัดิ้จำำ�หน่�ยว่�เป็นไปต่�มม�ต่ริฐ�น 

ก�ริริ�ยง�นท�งก�ริเงินหริอ่ไม่

นโยบ�ยก�ริบญัช่เริ่�องเงินลงทน๊ในต่ริ�ส์�ริทน๊ต่ริ�ส์�ริหน่� และเงินลงทน๊

ในบริษัิัทยอ่ยและบริษัิัทริว่ม และริ�ยละเอ่ยดิ้เงินลงทน๊ในต่ริ�ส์�ริทน๊และ 

ต่ริ�ส์�ริหน่� และเงินลงทน๊ในบริิษััทย่อยและบริิษััทริว่ม ไดิ้เ้ปิดิ้เผยไวใ้น 

หม�ยเหต่ป๊ริะกอบงบก�ริเงินขอ้ 3.1 ขอ้ 3.9 ขอ้ 6 ขอ้ 13 และขอ้ 14  

ต่�มลำ�ดิ้บั

วธ่ิ์การติรวจสุอบท่�สุำาคั์ญของข้าพื่เจา้ป็ระกอบดว้ย

• ก�ริทำ�คัว�มเข�้ใจำเก่�ยวกบัขั�นต่อนก�ริปฏิบตั่ิง�นและริะบบ 

 ก�ริคัวบคัม๊ภ�ยในท่�เก่�ยวขอ้งกบัก�ริวดัิ้มล่คั�่ของเงินลงทน๊ 

 ท่�วดัิ้มล่คั�่ต่�มวธ่ิิริ�คั�ทน๊ต่ดัิ้จำำ�หน�่ยและก�ริริบัร่ิก้�ริดิ้อ้ยคั�่ 

 ของเงินลงทน๊ท่�วดัิ้มล่คั�่ต่�มวิธ่ิริ�คั�ทน๊ต่ดัิ้จำำ�หน�่ย

• ก�ริส์อบท�นก�ริออกแบบและก�ริปฏิบัต่ิต่�มริะบบก�ริ 

 คัวบคัม๊ภ�ยใน

• ก�ริทดิ้ส์อบปริะส์ทิธิิผลของก�ริปฏิบตั่ติ่�มริะบบก�ริคัวบคัม๊ 

      ภ�ยในท่�เก่�ยวขอ้งกบัก�ริพิจำ�ริณ�ก�ริวดัิ้มล่คั�่ของเงินลงทน๊ 

      ท่�วดัิ้มล่คั�่ต่�มวธ่ิิริ�คั�ทน๊ต่ดัิ้จำำ�หน�่ยและก�ริดิ้อ้ยคั�่ของเงิน   

        ลงทน๊ท่�วดัิ้มล่คั�่ต่�มวธ่ิิริ�คั�ทน๊ต่ดัิ้จำำ�หน�่ย และก�ริต่ริวจำส์อบ  

    เน่ �อห�ส์�ริะ ซื้้�งปริะกอบดิ้ว้ย

- ก�ริต่ริวจำส์อบหลกัฐ�นปริะกอบก�ริพิจำ�ริณ�ของผ่บ้ริิห�ริ 

 เก่�ยวกบัก�ริวดัิ้มล่คั�่ของเงินลงทน๊ท่�วดัิ้มล่คั�่ต่�มวิธ่ิริ�คั�ทน๊ 

 ต่ัดิ้จำำ�หน่�ยและข้อบ่งช่ �ของก�ริดิ้้อยคั่�ของเงินลงท๊นท่� 

 กำ�หนดิ้ใหว้ดัิ้มล่คั�่ต่�มวิธ่ิริ�คั�ทน๊ต่ดัิ้จำำ�หน�่ย

- ปริะเมินคัว�มเหม�ะส์มของวิธ่ิก�ริและส์มมติ่ฐ�นท่�ส์ ำ�คัญั 

 ท่�ผ่บ้ริิห�ริของบริิษััทนำ�ม�ใชใ้นก�ริวดัิ้มล่คั่�ของเงินลงท๊น 

 ท่�วัดิ้ม่ลคั่�ต่�มวิธ่ิริ�คั�ท๊นต่ัดิ้จำำ�หน่�ยและปริะม�ณก�ริ 

 ผลข�ดิ้ท๊นดิ้�้นเคัริดิ้ิต่ท่�คั�ดิ้ว่�จำะเกิดิ้ข้ �นจำ�กก�ริดิ้อ้ยคั่� 

 ของเงินลงทน๊ท่�วดัิ้มล่คั�่ต่�มวิธ่ิริ�คั�ทน๊ต่ดัิ้จำำ�หน�่ย

124 รายงานประจำำาปี 2563



ข�อม้ลัอื�น 

ผ่บ้ริหิ�ริเป็นผ่ร้ิบัผิดิ้ชอบต่อ่ขอ้มล่อ่�น ขอ้มล่อ่�นปริะกอบดิ้ว้ยขอ้มล่ซื้้�งริวมอย่ใ่นริ�ยง�นปริะจำำ�ป่ แต่ไ่มร่ิวมถืง้งบก�ริเงินริวมและงบก�ริเงิน

เฉพ�ะกิจำก�ริและริ�ยง�นของผ่ส้์อบบญัช่ท่�อย่ใ่นริ�ยง�นนั�น ซื้้�งคั�ดิ้ว�่จำะถืก่จำดัิ้เต่ริย่มใหข้�้พเจำ�้ภ�ยหลงัวนัท่�ในริ�ยง�นของผ่ส้์อบบญัช่

คัว�มเหน็ของข�้พเจำ�้ต่อ่งบก�ริเงินริวมและงบก�ริเงินเฉพ�ะกิจำก�ริไมค่ัริอบคัลม๊ถืง้ขอ้มล่อ่�นและข�้พเจำ�้ไมไ่ดิ้ใ้หค้ัว�มเช่�อมั�นต่อ่ขอ้มล่อ่�น 

คัว�มริบัผิดิ้ชอบของข�้พเจำ�้ท่�เก่�ยวเน่�องกบัก�ริต่ริวจำส์อบงบก�ริเงินริวมและงบก�ริเงินเฉพ�ะกิจำก�ริค่ัอ ก�ริอ�่นและพิจำ�ริณ�ว�่ขอ้มล่

อ่�นม่คัว�มขดัิ้แยง้ท่�ม่ส์�ริะส์ำ�คัญักบังบก�ริเงินหริอ่กบัคัว�มร่ิท่้�ไดิ้ร้ิบัจำ�กก�ริต่ริวจำส์อบของข�้พเจำ�้ หริอ่ปริ�กฏว่�ขอ้มล่อ่�นม่ก�ริแส์ดิ้ง

ขอ้มล่ท่�ขดัิ้ต่อ่ขอ้เท็จำจำริงิอนัเป็นส์�ริะส์ำ�คัญัหริอ่ไม่

เม่�อข�้พเจำ�้ไดิ้อ้่�นริ�ยง�นปริะจำำ�ป่ ห�กข�้พเจำ�้ส์ร๊ิปไดิ้ว้่�ม่ก�ริแส์ดิ้งขอ้มล่ท่�ขดัิ้ต่่อขอ้เท็จำจำริงิอนัเป็นส์�ริะส์ำ�คัญั ข�้พเจำ�้ต่อ้งส์่�อส์�ริ

เริ่�องดิ้งักล�่วกบัฝ่่�ยบริหิ�ริหริอ่ผ่ม่้หน�้ท่�ในก�ริกำ�กบัดิ้แ่ลเพ่�อดิ้ำ�เนินก�ริแกไ้ขใหเ้หม�ะส์มต่อ่ไป

ข�อม้ลัแลัะเหตำ๊ก�ริณ์ที�เน�น

ข�้พเจำ�้ขอใหส้์งัเกต่หม�ยเหต่ป๊ริะกอบงบก�ริเงินขอ้ 2.4 และขอ้ 2.7 กล๊ม่บริษัิัทไดิ้น้ำ�ม�ต่ริฐ�นกล๊ม่เคัริ่�องม่อท�งก�ริเงินและม�ต่ริฐ�น

ก�ริริ�ยง�นท�งก�ริเงินฉบบัท่� 16 เริ่�อง ส์ญัญ�เช่� ซื้้�งม่ผลบงัคับัใชส้์ ำ�หริบัริอบริะยะเวล�บญัช่ท่�เริิ�มในหริอ่หลงัวนัท่� 1 มกริ�คัม 2563 

ม�ถ่ือปฏิบตั่โิดิ้ยกล๊ม่บริษัิัทเลอ่กใชว้ธ่ิิริบัร่ิผ้ลกริะทบส์ะส์มยอ้นหลงัจำ�กก�ริปริบัใชม้�ต่ริฐ�นก�ริริ�ยง�นท�งก�ริเงินดิ้งักล�่วเป็นริ�ยก�ริ

ปริบัปร๊ิงกำ�ไริส์ะส์มและองคัป์ริะกอบอ่�นของส์่วนของผ่ถ่้ือห๊น้ต่น้งวดิ้ของงวดิ้ปัจำจำบ๊นั ทั�งน่ �ข�้พเจำ�้มิไดิ้แ้ส์ดิ้งคัว�มเห็นอย่�งม่เง่�อนไข 

ในเริ่�องน่ � 

 
คัว�มริับผู้ิดชอบของผู้้�บริิห�ริแลัะผู้้�มีหน��ที�ในก�ริกำ�กับด้แลัตำ่องบก�ริเงินริวมแลัะงบก�ริเงินเฉุพ�ะกิจำก�ริ

ผ่บ้ริิห�ริม่หน�้ท่�ริบัผิดิ้ชอบในก�ริจำัดิ้ทำ�และนำ�เส์นองบก�ริเงินริวมและงบก�ริเงินเฉพ�ะกิจำก�ริเหล่�น่ �โดิ้ยถื่กต่อ้งต่�มท่�คัวริต่�ม

ม�ต่ริฐ�นก�ริริ�ยง�นท�งก�ริเงิน และริบัผิดิ้ชอบเก่�ยวกบัก�ริคัวบคัม๊ภ�ยในท่�ผ่บ้ริหิ�ริพิจำ�ริณ�ว่�จำำ�เป็นเพ่�อใหส้์�ม�ริถืจำดัิ้ทำ�งบก�ริ

เงินริวมและงบก�ริเงินเฉพ�ะกิจำก�ริท่�ปริ�ศจำ�กก�ริแส์ดิ้งขอ้มล่ท่�ขดัิ้ต่่อขอ้เท็จำจำริิงอนัเป็นส์�ริะส์ำ�คัญัไม่ว่�จำะเกิดิ้จำ�กก�ริทจ๊ำริิต่หริ่อ

ขอ้ผิดิ้พล�ดิ้

ในก�ริจำดัิ้ทำ�งบก�ริเงินริวมและงบก�ริเงินเฉพ�ะกิจำก�ริ ผ่บ้ริหิ�ริริบัผิดิ้ชอบในก�ริปริะเมินคัว�มส์�ม�ริถืของกล๊ม่บริษัิัทและบริษัิัทในก�ริ

ดิ้ำ�เนินง�นต่อ่เน่�อง ก�ริเปิดิ้เผยเริ่�องท่�เก่�ยวกบัก�ริดิ้ำ�เนินง�นต่อ่เน่�อง (ต่�มคัว�มเหม�ะส์ม) และก�ริใชเ้กณฑิก์�ริบญัช่ส์ำ�หริบัก�ริดิ้ำ�เนิน

ง�นต่อ่เน่�องเวน้แต่ผ่่บ้ริหิ�ริม่คัว�มต่ั�งใจำท่�จำะเลิกกล๊ม่บริษัิัทและบริษัิัทหริอ่หยด๊ิ้ดิ้ำ�เนินง�นหริอ่ไม่ส์�ม�ริถืดิ้ำ�เนินง�นต่อ่เน่�องต่อ่ไปไดิ้ ้

ผ่ม่้หน�้ท่�ในก�ริกำ�กบัดิ้แ่ลม่หน�้ท่�ในก�ริกำ�กบัดิ้แ่ลกริะบวนก�ริในก�ริจำดัิ้ทำ�ริ�ยง�นท�งก�ริเงินของกล๊ม่บริษัิัท

คัว�มริับผู้ิดชอบของผู้้�สอบบัญชีตำ่อก�ริตำริวจำสอบงบก�ริเงินริวมแลัะงบก�ริเงินเฉุพ�ะกิจำก�ริ

ก�ริต่ริวจำส์อบของข�้พเจำ�้ม่วตั่ถืป๊ริะส์งคัเ์พ่�อใหไ้ดิ้ค้ัว�มเช่�อมั�นอย�่งส์มเหต่ส๊์มผลว�่งบก�ริเงินริวมและงบก�ริเงินเฉพ�ะกิจำก�ริโดิ้ยริวม

ปริ�ศจำ�กก�ริแส์ดิ้งขอ้มล่ท่�ขดัิ้ต่่อขอ้เท็จำจำริิงอนัเป็นส์�ริะส์ำ�คัญัหริ่อไม่ ไม่ว่�จำะเกิดิ้จำ�กก�ริทจ๊ำริิต่หริ่อขอ้ผิดิ้พล�ดิ้ และเส์นอริ�ยง�น

ของผ่ส้์อบบัญช่ซื้้�งริวมคัว�มเห็นของข�้พเจำ�้อย่่ดิ้ว้ย คัว�มเช่�อมั�นอย่�งส์มเหต่๊ส์มผลค่ัอคัว�มเช่�อมั�นในริะดิ้ับส์่งแต่่ไม่ไดิ้เ้ป็นก�ริ 

ริบัปริะกันว่�ก�ริปฏิบตั่ิง�นต่ริวจำส์อบต่�มม�ต่ริฐ�นก�ริส์อบบญัช่จำะส์�ม�ริถืต่ริวจำพบขอ้มล่ท่�ขดัิ้ต่่อขอ้เท็จำจำริิงอนัเป็นส์�ริะส์ำ�คัญั 

ท่�ม่อย่่ไดิ้เ้ส์มอไป ขอ้ม่ลท่�ขัดิ้ต่่อขอ้เท็จำจำริิงอ�จำเกิดิ้จำ�กก�ริท๊จำริิต่หริ่อขอ้ผิดิ้พล�ดิ้และถ่ือว่�ม่ส์�ริะส์ำ�คััญเม่�อคั�ดิ้ก�ริณ์ไดิ้อ้ย่�ง 

ส์มเหต่ส๊์มผลว่�ริ�ยก�ริท่�ขดัิ้ต่อ่ขอ้เท็จำจำริงิแต่ล่ะริ�ยก�ริหริ่อทก๊ริ�ยก�ริริวมกนัจำะม่ผลต่อ่ก�ริต่ดัิ้ส์ินใจำท�งเศริษัฐกิจำของผ่ใ้ชง้บก�ริเงิน

ริวมและงบก�ริเงินเฉพ�ะกิจำก�ริ จำ�กก�ริใชง้บก�ริเงินเหล�่น่ �

 ในก�ริต่ริวจำส์อบของข�้พเจำ�้ต่�มม�ต่ริฐ�นก�ริส์อบบญัช่ ข�้พเจำ�้ไดิ้ใ้ชด้ิ้ล๊ยพินิจำและก�ริส์งัเกต่และส์งส์ยัเย่�ยงผ่ป้ริะกอบวิช�ช่พต่ลอดิ้

ก�ริต่ริวจำส์อบ ก�ริปฏิบตั่ิง�นของข�้พเจำ�้ริวมถื้ง 
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• ริะบแ๊ละปริะเมินคัว�มเส์่�ยงจำ�กก�ริแส์ดิ้งขอ้มล่ท่�ขดัิ้ต่อ่ขอ้เท็จำจำริงิอนัเป็นส์�ริะส์ำ�คัญัในงบก�ริเงินริวมและงบก�ริเงินเฉพ�ะกิจำก�ริ  

 ไมว่�่จำะเกิดิ้จำ�กก�ริทจ๊ำริติ่หริอ่ขอ้ผิดิ้พล�ดิ้ ออกแบบและปฏิบตั่ิง�นต่�มวิธ่ิก�ริต่ริวจำส์อบเพ่�อต่อบส์นองต่อ่คัว�มเส์่�ยงเหล�่นั�น และ 

 ไดิ้ห้ลกัฐ�นก�ริส์อบบญัช่ท่�เพ่ยงพอและเหม�ะส์มเพ่�อเป็นเกณฑิใ์นก�ริแส์ดิ้งคัว�มเหน็ของข�้พเจำ�้ คัว�มเส์่�ยงท่�ไมพ่บขอ้มล่ท่�ขดัิ้ต่อ่ 

 ขอ้เท็จำจำริิงอันเป็นส์�ริะส์ำ�คััญซื้้�งเป็นผลม�จำ�กก�ริท๊จำริิต่จำะส์่งกว่�คัว�มเส์่�ยงท่�เกิดิ้จำ�กขอ้ผิดิ้พล�ดิ้ เน่�องจำ�กก�ริท๊จำริิต่อ�จำ 

 เก่�ยวกบัก�ริส์มร่ิร้ิว่มคัิดิ้ ก�ริปลอมแปลงเอกส์�ริหลกัฐ�น ก�ริต่ั�งใจำละเวน้ก�ริแส์ดิ้งขอ้มล่ ก�ริแส์ดิ้งขอ้มล่ท่�ไม่ต่ริงต่�มขอ้เท็จำจำริงิ 

 หริอ่ก�ริแทริกแซื้งก�ริคัวบคัม๊ภ�ยใน 

• ทำ�คัว�มเข�้ใจำในริะบบก�ริคัวบคัม๊ภ�ยในท่�เก่�ยวขอ้งกบัก�ริต่ริวจำส์อบ เพ่�อออกแบบวิธ่ิก�ริต่ริวจำส์อบท่�เหม�ะส์มกบัส์ถื�นก�ริณ ์ 

 แต่ไ่ม่ใช่เพ่�อวตั่ถืป๊ริะส์งคัใ์นก�ริแส์ดิ้งคัว�มเห็นต่อ่คัว�มม่ปริะส์ิทธิิผลของก�ริคัวบคัม๊ภ�ยในของกล๊ม่บริษัิัทและบริษัิัท

• ปริะเมินคัว�มเหม�ะส์มของนโยบ�ยก�ริบญัช่ท่�ผ่บ้ริหิ�ริใชแ้ละคัว�มส์มเหต่ส๊์มผลของปริะม�ณก�ริท�งบญัช่และก�ริเปิดิ้เผยขอ้มล่ 

 ท่�เก่�ยวขอ้งซื้้�งจำดัิ้ทำ�ข้ �นโดิ้ยผ่บ้ริหิ�ริ 

• ส์ร๊ิปเก่�ยวกบัคัว�มเหม�ะส์มของก�ริใชเ้กณฑิก์�ริบญัช่ส์ำ�หริบัก�ริดิ้ำ�เนินง�นต่อ่เน่�องของผ่บ้ริหิ�ริและจำ�กหลกัฐ�นก�ริส์อบบญัช่ 

 ท่�ไดิ้ร้ิบั ส์ร๊ิปว�่ม่คัว�มไมแ่น่นอนท่�ม่ส์�ริะส์ำ�คัญัท่�เก่�ยวกบัเหต่ก๊�ริณห์ริอ่ส์ถื�นก�ริณท่์�อ�จำเป็นเหต่ใ๊หเ้กิดิ้ขอ้ส์งส์ยัอย�่งม่นยัส์ำ�คัญั 

 ต่อ่คัว�มส์�ม�ริถืของกล๊ม่บริษัิัทและบริษัิัทในก�ริดิ้ำ�เนินง�นต่อ่เน่�องหริอ่ไม ่ถื�้ข�้พเจำ�้ไดิ้ข้อ้ส์ร๊ิปว�่ม่คัว�มไมแ่นน่อนท่�ม่ส์�ริะส์ำ�คัญั  

 ข�้พเจำ�้ต่อ้งกล�่วไวใ้นริ�ยง�นของผ่ส้์อบบญัช่ของข�้พเจำ�้โดิ้ยใหส้์งัเกต่ถื้งก�ริเปิดิ้เผยขอ้มล่ท่�เก่�ยวขอ้งในงบก�ริเงิน หริอ่ถื�้ก�ริ 

 เปิดิ้เผยขอ้มล่ดิ้งักล่�วไม่เพ่ยงพอ คัว�มเห็นของข�้พเจำ�้จำะเปล่�ยนแปลงไป ขอ้ส์ร๊ิปของข�้พเจำ�้ข้ �นอย่่กบัหลกัฐ�นก�ริส์อบบญัช่ 

 ท่�ไดิ้ร้ิบัจำนถื้งวันท่�ในริ�ยง�นของผ่ส้์อบบัญช่ของข�้พเจำ�้ อย่�งไริก็ต่�ม เหต่๊ก�ริณห์ริ่อส์ถื�นก�ริณใ์นอน�คัต่อ�จำเป็นเหต่๊ให ้

 กล๊ม่บริษัิัทและบริษัิัทต่อ้งหยด๊ิ้ก�ริดิ้ำ�เนินง�นต่อ่เน่�อง

• ปริะเมินก�รินำ�เส์นอ โคัริงส์ริ�้งและเน่ �อห�ของงบก�ริเงินริวมและงบก�ริเงินเฉพ�ะกิจำก�ริโดิ้ยริวม ริวมถื้งก�ริเปิดิ้เผยขอ้มล่ว่� 

 งบก�ริเงินริวมและงบก�ริเงินเฉพ�ะกิจำก�ริแส์ดิ้งริ�ยก�ริและเหต่ก๊�ริณใ์นร่ิปแบบท่�ท ำ�ใหม่้ก�รินำ�เส์นอขอ้มล่โดิ้ยถืก่ต่อ้งต่�มท่�คัวริหริอ่ไม่

• ไดิ้ร้ิบัหลกัฐ�นก�ริส์อบบญัช่ท่�เหม�ะส์มอย�่งเพ่ยงพอเก่�ยวกบัขอ้มล่ท�งก�ริเงินของกิจำก�ริภ�ยในกล๊ม่หริอ่กิจำกริริมท�งธิร๊ิกิจำภ�ยใน 

 กล๊่มบริษัิัทเพ่�อแส์ดิ้งคัว�มเห็นต่่องบก�ริเงินริวม ข�้พเจำ�้ริบัผิดิ้ชอบต่่อก�ริกำ�หนดิ้แนวท�ง ก�ริคัวบคัม๊ดิ้แ่ล และก�ริปฏิบตั่ิง�น 

 ต่ริวจำส์อบกล๊ม่บริษัิัท ข�้พเจำ�้เป็นผ่ร้ิบัผิดิ้ชอบแต่เ่พ่ยงผ่เ้ด่ิ้ยวต่อ่คัว�มเห็นของข�้พเจำ�้ 

ข�้พเจำ�้ไดิ้ส้์่�อส์�ริกับผ่ม่้หน�้ท่�ในก�ริกำ�กับดิ้่แลในเริ่�องต่่�ง ๆ ท่�ส์ ำ�คัญั ซื้้�งริวมถื้งขอบเขต่และช่วงเวล�ของก�ริต่ริวจำส์อบต่�มท่�ไดิ้ ้

ว�งแผนไวแ้ละปริะเดิ้็นท่�ม่นยัส์ ำ�คัญัท่�พบจำ�กก�ริต่ริวจำส์อบ ริวมถื้งขอ้บกพริอ่งท่�ม่นยัส์ ำ�คัญัในริะบบก�ริคัวบคัม๊ภ�ยในห�กข�้พเจำ�้ 

ไดิ้พ้บในริะหว�่งก�ริต่ริวจำส์อบของข�้พเจำ�้ 

ข�้พเจำ�้ไดิ้ใ้หค้ั ำ�ริบัริองแก่ผ่ม่้หน�้ท่�ในก�ริกำ�กับดิ้่แลว่�ข�้พเจำ�้ไดิ้ป้ฏิบตั่ิต่�มขอ้กำ�หนดิ้จำริริย�บริริณท่�เก่�ยวขอ้งกับคัว�มเป็นอิส์ริะ 

และไดิ้ส้์่�อส์�ริกบัผ่ม่้หน�้ท่�ในก�ริกำ�กบัดิ้แ่ลเก่�ยวกบัคัว�มส์มัพนัธิท์ั�งหมดิ้ต่ลอดิ้จำนเริ่�องอ่�นซื้้�งข�้พเจำ�้เช่�อว่�ม่เหต่ผ๊ลท่�บค๊ัคัลภ�ยนอก

อ�จำพิจำ�ริณ�ว่�กริะทบต่อ่คัว�มเป็นอิส์ริะของข�้พเจำ�้และม�ต่ริก�ริท่�ข�้พเจำ�้ใชเ้พ่�อปอ้งกนัไม่ใหข้�้พเจำ�้ข�ดิ้คัว�มเป็นอิส์ริะ

จำ�กเริ่�องท่�ส์่�อส์�ริกบัผ่ม่้หน�้ท่�ในก�ริกำ�กบัดิ้แ่ล ข�้พเจำ�้ไดิ้พิ้จำ�ริณ�เริ่�องต่่�งๆ ท่�ม่นยัส์ ำ�คัญัม�กท่�ส์ด๊ิ้ในก�ริต่ริวจำส์อบงบก�ริเงินริวม 

และงบก�ริเงินเฉพ�ะกิจำก�ริในงวดิ้ปัจำจำ๊บันและกำ�หนดิ้เป็นเริ่�องส์ำ�คััญในก�ริต่ริวจำส์อบ ข�้พเจำ�้ไดิ้อ้ธิิบ�ยเริ่�องเหล่�น่ �ในริ�ยง�น 

ของผ่ส้์อบบญัช่เวน้แต่่กฎหม�ยหริ่อขอ้บงัคับัไม่ใหเ้ปิดิ้เผยต่่อส์�ธิ�ริณะเก่�ยวกับเริ่�องดิ้งักล่�ว หริ่อในส์ถื�นก�ริณท่์�ย�กท่�จำะเกิดิ้ข้ �น  

ข�้พเจำ�้พิจำ�ริณ�ว่�ไม่คัวริส่์�อส์�ริเริ่�องดิ้งักล่�วในริ�ยง�นของข�้พเจำ�้เพริ�ะก�ริกริะทำ�ดิ้งักล่�วส์�ม�ริถืคั�ดิ้ก�ริณไ์ดิ้อ้ย่�งส์มเหต่ส๊์ม

ผลว�่จำะม่ผลกริะทบในท�งลบม�กกว�่ผลปริะโยชนต์่อ่ส์ว่นไดิ้เ้ส์่ยส์�ธิ�ริณะจำ�กก�ริส่์�อส์�ริดิ้งักล�่ว

วัลลภ  วิไลวรวิทย์

ผ่ส้์อบบญัช่ริบัอนญ๊�ต่เลขทะเบ่ยน 6797

บริษัิัท ด่ิ้ลอยท ์ท่ช้ โธิมทัส์ ๊ไชยยศ ส์อบบญัช่ จำำ�กดัิ้

กรุงเทพื่มหานค์ร

วนัท่� 25 กม๊ภ�พนัธิ ์2564
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หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 831,049,444 352,423,627 302,856,918     188,790,669
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 7 132,063,671 76,793,438 186,643,700     101,883,570
ลูกหน้ีส านกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย์ 8 195,989,527 91,394,517 -              -              
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 9 2,049,698,906 1,889,578,669 -              -              
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 11 -              -              130,132,650     69,132,650
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 12 2,113,700         -              -              -              
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 6.1 3,246,733,975  3,487,324,206 1,601,297,207  2,218,556,280

รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 6,457,649,223 5,897,514,457 2,220,930,475 2,578,363,169

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน
สินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 6.4 477,325,119     730,061,488 450,675,139     664,011,133     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 1,569,675,602  1,548,446,126 1,502,449,120  1,502,449,120  
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 -              -              2,495,527,937  2,495,525,198  
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืน 15 58,153,921       -              -              -              
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 16 48,348,309       45,805,463 -              -              
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 131,832,858     153,222,944 2,340,690         6,167,980         
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 18 48,978,789       -              9,413,763         -              
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 19 119,678,463     116,752,446 -              -              
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 283,662,464     184,605,851 140,378,417     81,400,750       
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 21 153,373,212     149,060,143 3,735,387         2,684,639         

รวมสินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 2,891,028,737 2,927,954,461 4,604,520,453 4,752,238,820
รวมสินทรัพย์ 9,348,677,960 8,825,468,918 6,825,450,928 7,330,601,989

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563
หน่วย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

.....................................................            
กรรมการ

(คุณทอมม่ี เตชะอุบล)                              
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หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมนุเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 22 350,000,000 150,000,000 -              -              
หลกัทรัพยข์ายโดยมีสญัญาซ้ือคืน 23 1,287,284,231 964,180,755 -              -              
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 24 381,925,870 149,131,690 247,510,376       34,142,592         
เจา้หน้ีส านกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย์ 25 230,871,919 315,344,553 -              -              
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย์ 26 946,147,106 273,545,381       -              -              
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 12 -                2,686,135 -              -              
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 37,393,897 -              7,166,470           -              

ตราสารหน้ี - หุน้กูท่ี้จะครบก าหนดภายใน 1 ปี 27 -             978,117,861       -              1,027,200,000    
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มือ่ืน 28 19,883,867 176,568,250 -              -              
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 8,958,725          17,967,616         -              -              

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 3,262,465,615   3,027,542,241    254,676,846       1,061,342,592    

หน้ีสินไมห่มนุเวียน
ตราสารหน้ี - หุน้กู้ 27 730,975,232      -              751,861,659       -              
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 18 12,978,721        -              2,525,179           -              
ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียน
ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 29 39,836,799        32,486,444         10,520,812         9,010,288           

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 2,462,351 4,387,392 -              -              
รวมหน้ีสินไมห่มนุเวียน 786,253,103      36,873,836         764,907,650       9,010,288           

รวมหน้ีสิน 4,048,718,718   3,064,416,077 1,019,584,496    1,070,352,880

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

.....................................................            
กรรมการ

(คุณทอมม่ี เตชะอุบล)                              
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หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้ 30

ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 6,143,905,902 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 6,143,905,902 6,143,905,902 6,143,905,902 6,143,905,902

ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุน้สามญั 4,336,923,080 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 
     ช าระครบแลว้ 4,336,923,080   4,336,923,080    4,336,923,080    4,336,923,080    
หุน้สามญัท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย (9,850)                (9,850)                 -              -              

ส่วนเกินมลูคา่หุน้ 32 669,079,930      669,079,930       1,421,742,574    1,421,742,574
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (501,240,978)     (280,035,606)     (401,871,398)     (192,418,392)     
ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้
ทุนส ารองตามกฎหมาย 34 163,831,167      157,736,088       59,256,193 58,814,733

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 877,411,093      871,470,637       648,562,961 642,110,590
หุน้ทุนซ้ือคืน - หุน้สามญั 30 (258,746,978)     (6,923,476)         (258,746,978)     (6,923,476)         

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 5,287,247,464   5,748,240,803    5,805,866,432    6,260,249,109    
ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 12,711,778        12,812,038         -              -              

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 5,299,959,242   5,761,052,841 5,805,866,432 6,260,249,109
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,348,677,960   8,825,468,918 6,825,450,928 7,330,601,989

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

.....................................................            
กรรมการ

(คุณทอมม่ี เตชะอุบล)                              
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หมายเหตุ
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รายได้
รายไดค้า่นายหน้า 35 999,984,609 559,096,549 -            -            
รายไดค้า่ธรรมเนียมและบริการ 36 72,416,553 128,385,712 -            -            
รายไดด้อกเบ้ีย 37 184,512,224 136,606,298 53,308,936       22,532,305       
ก าไรจากเงินลงทุนและตราสารอนุพนัธ์ 38 44,610,630 183,581,943 37,138,447       54,116,685       
เงินปันผลรับ 16,618,443 39,682,060 37,668,504       143,758,363     
รายไดอ่ื้น 39 40,218,938 21,102,078 12,821,149       417,757            

รวมรายได้ 1,358,361,397    1,068,454,640    140,937,036     220,825,110     

คา่ใชจ่้าย
คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 661,068,414 489,262,296 51,164,401       65,592,508       
คา่ธรรมเนียมและบริการจ่าย 225,073,773 156,995,869 8,061,257         4,732,503         
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 40 -              9,024,407 -            -            
คา่ใชจ่้ายอ่ืน 43 206,239,505 193,571,530 21,844,263       25,788,368       

รวมคา่ใชจ่้าย 1,092,381,692    848,854,102       81,069,921       96,113,379       
ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 265,979,705 219,600,538 59,867,115       124,711,731     
ตน้ทุนทางการเงิน (131,389,822)     (117,532,564) (57,652,336)      (66,742,241)      
ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ซ่ึงเป็นไปตาม TFRS9 40 (51,570,286)       -              -            -            
ส่วนแบ่งก าไรของบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 2.3.3 59,942,347         33,984,879         -            -            
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 142,961,944       136,052,853       2,214,779         57,969,490       
รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 45 10,938 (52,492,631) 6,614,416         (11,905,413)      
ก าไรสุทธิส าหรับปี 142,972,882       83,560,222         8,829,195         46,064,077       

งบการเงนิรวม

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

.....................................................            
กรรมการ

(คุณทอมม่ี เตชะอุบล)                              
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ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่
  ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนจากการวดัมลูคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย -              (287,656,622) -            (288,152,197)    
ปรับปรุงส่วนต ่ากวา่ทุนจากการวดัมลูคา่
เงินลงทุนท่ีขายระหวา่งปี -              55,753,422 -            24,483,450       

ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม (57,883) (11,132,296) -            -            
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัรายการท่ีตอ้งจดัประเภท
รายการใหมไ่ปก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั -              46,380,640 -            52,733,749       

(57,883)               (196,654,856)     -            (210,934,998)    
รายการท่ีจะไมถู่กจดัประเภทรายการใหม่
  ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากจ าหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน (131,329,433) -              (1,935,364)        -            
ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมลูคา่
ดว้ยมลูคา่ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 45 (266,944,733) -              (261,816,258)    -            

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนั
  ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน -              786,762 -            (3,606,010)        
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
  ในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย (7,297,138) 1,178,028 -            -            
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัรายการท่ีจะไมถู่กจดัประเภท
รายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นก าไร
หรือขาดทุนในภายหลงั 45 53,388,947         (157,352)             52,363,252       721,202            

(352,182,357)     1,807,438           (211,388,370)    (2,884,808)        
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี (352,240,240) (194,847,418) (211,388,370) (213,819,806)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (209,267,358)     (111,287,196)     (202,559,175)    (167,755,729)    

การแบ่งปันก าไรส าหรับปี
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 142,177,814 82,610,415 8,829,195         46,064,077       
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 795,068 949,807 -            -            

ก าไรส าหรับปี 142,972,882       83,560,222         8,829,195         46,064,077       

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)

งบการเงนิรวม

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563
หน่วย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

.....................................................            
กรรมการ

(คุณทอมม่ี  เตชะอุบล)                              
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การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (209,132,275) (112,436,069) (202,559,175)    (167,755,729)    
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (135,083) 1,148,873 -            -            

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (209,267,358)     (111,287,196)     (202,559,175)    (167,755,729)    

ก าไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นของบริษทัใหญ่
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 46 บาท 0.0351 0.0190 0.0022 0.0106
ก าไรต่อหุน้ปรับลด 46 บาท 0.0351 0.0190 0.0022 0.0106

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563
หน่วย : บาท

.....................................................            
กรรมการ

(คุณทอมม่ี  เตชะอุบล)                              

(คุณทอมม่ี  เตชะอุบล)                              
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หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรส าหรับปี 142,972,882         83,560,222          8,829,195            46,064,077          
ปรับปรุงดว้ย

(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (10,938)                52,492,631          (6,614,416)           11,905,413          
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 70,350,224          28,758,227          10,855,395          3,904,961            
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าซ่ึงเป็นไปตาม TFRS9 51,570,286          9,024,407            - -
(ก าไร) ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่ายติุธรรม 172,524,055         (60,017,298)         5,107,640            (17,813,736)         
ก าไรจากการขายเงินลงทุน (5,801,557)           (110,290,486)       (44,430,918)         (31,668,016)         
ก าไรจากการขายและตดัจ าหน่ายอุปกรณ์

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (199,975)              (6,482,116)           - -
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (59,942,347)         (33,984,879)         - -
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 10,465,104          11,500,432          1,510,524            1,668,798            
ตน้ทุนทางการเงิน 131,389,822         117,532,564         57,652,336          66,742,241          
รายไดด้อกเบ้ีย (184,512,224)       (136,606,298)       (53,308,936)         (22,532,305)         
เงินปันผลรับ (16,618,443)         (39,682,060)         (37,668,504)         (143,758,363)       

(ก าไร) ขาดทุนจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 312,186,889         (84,194,654)         (58,067,684)         (85,486,930)         

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (78,181,341)         63,103,062          (75,897,963)         (36,764,664)         
ลูกหน้ีส านกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย์ (104,595,010)       149,992,173         - -
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (195,966,804)       (576,499,525)       - -
เงินลงทุนเพ่ือคา้ (354,844,763)       72,292,426          1,169,052,991      (1,081,506,443)    
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ (2,113,700)           -                 - -
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (3,262,321)           (60,022,392)         - (1,062,239)           

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

.....................................................            
กรรมการ

(คุณทอมม่ี เตชะอุบล)                              
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หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

หลกัทรัพยข์ายโดยมีสญัญาซ้ือคืน 323,103,476         (202,469,602)       - -
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 229,295,471         1,986,309            214,039,981         (14,857,878)         
เจา้หน้ีส านกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย์ (84,472,634)         69,170,968          - -
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย์ 648,820,959         (281,747,640)       - -
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ (2,686,135)           2,686,135            - -

(3,114,749)           (890,000)              - -
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 35,986,372          (10,046,115)         4,181,642            -

เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน 720,155,710 (856,638,855) 1,253,308,967 (1,219,678,154)
ดอกเบ้ียรับ 174,558,953         106,350,019         54,657,738 18,639,460
ดอกเบ้ียจ่าย (74,563,338)         (28,853,371)         (6,451,381) (962,707)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (55,883,447)         (24,658,644)         (1,050,748) (179,518)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 764,267,878         (803,800,851)       1,300,464,576      (1,202,180,919)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซ้ือตราสารทุนหรือตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน (1,821,979,786)    (114,739,153)       (3,015,718,646)    (7,888,344)           

2,114,196,941      413,736,202         2,442,621,409      181,209,939         
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนทัว่ไป - (410,880)              - -
เงินสดจ่ายช าระค่าหุ้นของบริษทัยอ่ยจาก

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (2,739)                  (69,793)                (2,739)                  (69,788)                
เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 31,357,850          40,765,205          31,357,850          40,765,205          
เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 89,505,737          
เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 16,859,762          41,669,182          6,310,654            15,291,212          
เงินสดจ่ายเงินกูย้มืแก่กิจการอ่ืน (58,153,921)         - - -
เงินสดจ่ายเงินกูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย - - (71,000,000)         -
เงินสดรับเงินกูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย - - 10,000,000          -
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (13,184,898)         (40,015,899)         (11,900)                (29,693)                
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 200,000               16,561,402          - -
เงินสดจ่ายซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (3,700,000)           - - -
เงินสดรับจากการลดทุน - - - 993,169,771         

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 265,593,209         357,496,266         (596,443,372)       1,311,954,039      

งบการเงินรวม

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน

เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน

.....................................................            
กรรมการ

(คุณทอมม่ี เตชะอุบล)                              
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หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน - 33,392                 - 33,392                 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 4.2 200,000,000         150,000,000         - -
เงินสดจ่ายตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มือ่ืน 4.2 (592,500,000)       (35,000,000)         - (52,600,000)         
เงินสดรับจากตราสารหน้ีท่ีออกและเงินใหกู้ย้มือ่ืน 4.2 435,000,000         - - -
เงินสดจ่ายจากตราสารหน้ี-หุ้นกู้ 4.2 (999,004,288)       - (1,027,200,000)    -
เงินสดรับจากตราสารหน้ี-หุ้นกู้ 4.2 747,680,018         - 747,680,018         -
เงินสดจ่ายหุ้นทุนซ้ือคืน (251,823,502)       (6,923,476)           (251,823,502)       (6,923,476)           
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย - - - (16,178,082)         
เงินปันผลจ่าย - (609,155)              - -
เงินสดจ่ายจากการลดทุนของบริษทัยอ่ยจาก

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม - (6,830,229)           - -
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ยจาก

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม - 40                        - -
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (39,334,881)         -                 (7,358,854)           -
ดอกเบ้ียจ่าย (51,252,617)         (66,631,852)         (51,252,617)         (66,631,852)         

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (551,235,270) 34,038,720 (589,954,955) (142,300,018)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 478,625,817         (412,265,865)       114,066,249         (32,526,898)         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 352,423,627         764,689,492         188,790,669         221,317,567         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 5 831,049,444         352,423,627         302,856,918         188,790,669         

(0)                         

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

.....................................................            
กรรมการ

(คุณทอมม่ี เตชะอุบล)                              

(คุณทอมม่ี เตชะอุบล)                              

หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน - 33,392                 - 33,392                 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 4.2 200,000,000         150,000,000         - -
เงินสดจ่ายตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มือ่ืน 4.2 (592,500,000)       (35,000,000)         - (52,600,000)         
เงินสดรับจากตราสารหน้ีท่ีออกและเงินใหกู้ย้มือ่ืน 4.2 435,000,000         - - -
เงินสดจ่ายจากตราสารหน้ี-หุ้นกู้ 4.2 (999,004,288)       - (1,027,200,000)    -
เงินสดรับจากตราสารหน้ี-หุ้นกู้ 4.2 747,680,018         - 747,680,018         -
เงินสดจ่ายหุ้นทุนซ้ือคืน (251,823,502)       (6,923,476)           (251,823,502)       (6,923,476)           
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย - - - (16,178,082)         
เงินปันผลจ่าย - (609,155)              - -
เงินสดจ่ายจากการลดทุนของบริษทัยอ่ยจาก

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม - (6,830,229)           - -
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ยจาก

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม - 40                        - -
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (39,334,881)         -                 (7,358,854)           -
ดอกเบ้ียจ่าย (51,252,617)         (66,631,852)         (51,252,617)         (66,631,852)         

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (551,235,270) 34,038,720 (589,954,955) (142,300,018)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 478,625,817         (412,265,865)       114,066,249         (32,526,898)         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 352,423,627         764,689,492         188,790,669         221,317,567         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 5 831,049,444         352,423,627         302,856,918         188,790,669         

(0)                         

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

.....................................................            
กรรมการ

(คุณทอมม่ี เตชะอุบล)                              

(คุณทอมม่ี เตชะอุบล)                              

-
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 ................................................................. 
 กรรมการ 
 (คุณทอมม่ี  เตชะอบุล)  

บริษัท คันทร่ี กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 
1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั 

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) จดัตั้งขึ้นเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัตามกฎหมายไทย
เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2557 โดยมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 20 
ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

บริษทัมีรายการและความสัมพนัธ์อย่างมีสาระส าคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงันั้น งบการเงินน้ี
อาจจะไม่แสดงถึงเง่ือนไขท่ีอาจมีอยู่ หรือผลการด าเนินงานซ่ึงอาจเกิดขึ้นในกรณีท่ีบริษทัได้
ด าเนินงานโดยปราศจากความสัมพนัธ์กนัดงักล่าว 

1.2 ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัย่อย”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย               
ในปี 2536 บริษัทย่อยได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ตามกฎหมายว่าด้วย                    
บริษทัมหาชนจ ากัด เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2537 โดยมีส านักงานใหญ่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 132 
อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 18, 20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัยอ่ยมีสาขาอยูจ่  านวน 7 สาขา 

เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2551 กระทรวงการคลงัอนุมติัใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์บบ ก 
เลขท่ี ลก-0002-01 ให้แก่บริษทัย่อย และยกเลิกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยเ์ดิมเลขท่ี 
51/2517 และเลขท่ี 18/2547 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก เป็นใบอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยไ์ดห้ลายประเภท ดงัต่อไปน้ี 

1. การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์
2. การคา้หลกัทรัพย ์
3. การจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
4. การเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน 

139บริิษััท คัันทริ่� กริ๊�ป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กัดิ้ (มห�ชน)
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 ................................................................. 
 กรรมการ 
 (คุณทอมม่ี  เตชะอบุล)  

5. การจดัการกองทุนรวม 
6. การจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
7. กิจการการยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์
8. การจดัการเงินร่วมลงทุน 

เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2551 บริษัทย่อยได้รับใบอนุญาตเลขท่ี 0007/2551 ให้ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าจากคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีการอนุญาตมีผลตั้งแต่วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2551 

เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2553 บริษทัย่อยไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทกิจการ
การยืมและให้ยืมหลกัทรัพยเ์ฉพาะในฐานะตวัการ (Principal) จากส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

บริษัทย่อยได้รับความเห็นชอบเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินตั้ งแต่วนัท่ี 21 มีนาคม 2560 ถึงวนัท่ี  
20 มีนาคม 2565 จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

เม่ือวันท่ี  8 มิถุนายน 2560 บริษัทย่อยได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน 
ส่วนบุคคล (ไม่รวมธุรกิจกองทุนส ารองเล้ียงชีพ) จากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์

ส าหรับการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวมและการจดัการเงินร่วมลงทุน 
บริษทัย่อยจะเร่ิมด าเนินการไดก้็ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้  

เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 บริษทัย่อยได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
ประเภทการเป็นผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า จากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์

ตามท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัย่อย คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 ไดมี้มติ
อนุมติัให้บริษทัย่อยจดัตั้งบริษทัใหม่ในช่ือ บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากดั เพื่อรองรับงาน
ท่ีปรึกษาการเงินและงานดา้นวาณิชธนกิจ  
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 กรรมการ 
 (คุณทอมม่ี  เตชะอบุล)  

โดยเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2562 บริษทัย่อยจ่ายช าระเงินลงทุนในบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอร่ี 
จ ากัด เป็นจ านวน 9,999,960 บาท และเม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 บริษทั คันทร่ี กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอร่ี 
จ ากดั ไดด้ าเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 10 ลา้นบาท ประกอบด้วย
หุน้สามญัจ านวน 1,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท โดยบริษทัยอ่ยถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ท่ีปัจจุบนัไดข้ยาย
วงกวา้งขึ้นอย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อ
สภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจะติดตามความ
คืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวอยา่งต่อเน่ืองและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่า
ของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นอยา่งสม ่าเสมอ  

2. หลกัเกณฑ์กำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงิน 
2.1 บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) จดัท าบญัชีเป็นเงินบาท

และจัดท างบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ 
วิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 

งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2563 ดงัน้ี 

 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 กำรจัดประเภทเดิม กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
  

 บำท  บำท   
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น 3,487,324,206  2,218,556,280 เงินลงทุนชัว่คราว สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 730,061,488  664,011,133 เงินลงทุนเผ่ือขาย และ  สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น  
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน      32,486,444  9,010,288 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน    
ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน     ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 22,460,000  - สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 23,345,463  - ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
หลกัทรัพยท่ี์ขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน 964,180,755  - เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ หลกัทรัพยท่ี์ขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน 

140 รายงานประจำำาปี 2563
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 กรรมการ 
 (คุณทอมม่ี  เตชะอบุล)  

โดยเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2562 บริษทัย่อยจ่ายช าระเงินลงทุนในบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอร่ี 
จ ากัด เป็นจ านวน 9,999,960 บาท และเม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 บริษทั คันทร่ี กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอร่ี 
จ ากดั ไดด้ าเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 10 ลา้นบาท ประกอบด้วย
หุน้สามญัจ านวน 1,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท โดยบริษทัยอ่ยถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ท่ีปัจจุบนัไดข้ยาย
วงกวา้งขึ้นอย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อ
สภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจะติดตามความ
คืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวอยา่งต่อเน่ืองและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่า
ของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นอยา่งสม ่าเสมอ  

2. หลกัเกณฑ์กำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงิน 
2.1 บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) จดัท าบญัชีเป็นเงินบาท

และจัดท างบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ 
วิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 

งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2563 ดงัน้ี 

 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 กำรจัดประเภทเดิม กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
  

 บำท  บำท   
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น 3,487,324,206  2,218,556,280 เงินลงทุนชัว่คราว สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 730,061,488  664,011,133 เงินลงทุนเผ่ือขาย และ  สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น  
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน      32,486,444  9,010,288 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน    
ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน     ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 22,460,000  - สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 23,345,463  - ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
หลกัทรัพยท่ี์ขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน 964,180,755  - เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ หลกัทรัพยท่ี์ขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน 
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 กรรมการ 
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งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบก าไรขาดทุนและ
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดงัน้ี 

 ส ำหรับปี กำรจัดประเภทเดิม กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562   
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
  

 บำท  บำท   
เงินปันผลรับ 39,682,060  143,758,363 รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล เงินปันผลรับ 
รายไดด้อกเบ้ีย 34,769,851  - รายไดด้อกเบ้ียเงินให้กูยื้มเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์ รายไดด้อกเบ้ีย 
รายไดด้อกเบ้ีย 38,483,036  - ก าไรจากเงินลงทุนและตราสารอนุพนัธ์ รายไดด้อกเบ้ีย 
ตน้ทุนของการเงิน  26,395,880  - ก าไรจากเงินลงทุนและตราสารอนุพนัธ์ ตน้ทุนทางการเงิน 

2.2 งบการเงินของกลุ่มบริษัทได้จัดท าขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี  1 เร่ือง “การน าเสนอ 
งบการเงิน” ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  
1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป และตามข้อบังคับของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี  
2 ตุลาคม 2560 เร่ือง “การจดัท าและส่งงบการเงินและรายการเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง 
“ก าหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562” ลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2562 รวมทั้ง
เปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์“ก.ล.ต.” ท่ี สธ. 6/2562 ลงวนัท่ี 8 มกราคม 2562 เร่ือง  “แบบงบการเงินส าหรับบริษทั
หลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3)” ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 

2.3 งบการเงินรวมจดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย โดยบริษทัยอ่ยมีขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

    จัดตั้งใน  ร้อยละของกำรถือหุ้น  ร้อยละของสินทรัพย์ที่รวม  ร้อยละของรำยได้ที่รวม 
ช่ือบริษทั  ลักษณะธุรกิจ  ประเทศ  โดยกลุ่มบริษัท  อยู่ในสินทรัพย์รวม  อยู่ในรำยได้รวม 

      ณ วันที่   ณ วันที่   ส ำหรับปีส้ินสุด 
      31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
      2563 2562  2563 2562  2563 2562 
      ร้อยละ ร้อยละ  ร้อยละ ร้อยละ  ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทัย่อย              
บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  ธุรกิจหลกัทรัพย ์  ไทย  99.3 99.3  62.4 51.4  94.1 89.0 
บริษทั เก็งกิ แคปปิตอล จ ากดั  รับจ าน า จ านองทรัพยสิ์น  ไทย  100.0 100.0  0.9 0.3  0.3 0.0 
บริษทัย่อยทางออ้ม              
บริษทั เก็งกิ พาวเวอร์ วนั จ ากดั   พลงังาน  ไทย  100.0 100.0  0.8 0.9  0.0 0.0 
คนัทร่ี กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอร่ี  ที่ปรึกษาทางการเงิน  ไทย  99.9 99.9  0.3 0.1  1.1 0.0 
  และการลงทุน            

141บริิษััท คัันทริ่� กริ๊�ป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กัดิ้ (มห�ชน)
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 ................................................................. 
 กรรมการ 
 (คุณทอมม่ี  เตชะอบุล)  

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบก าไรขาดทุนและ
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดงัน้ี 

 ส ำหรับปี กำรจัดประเภทเดิม กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562   
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
  

 บำท  บำท   
เงินปันผลรับ 39,682,060  143,758,363 รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล เงินปันผลรับ 
รายไดด้อกเบ้ีย 34,769,851  - รายไดด้อกเบ้ียเงินให้กูยื้มเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์ รายไดด้อกเบ้ีย 
รายไดด้อกเบ้ีย 38,483,036  - ก าไรจากเงินลงทุนและตราสารอนุพนัธ์ รายไดด้อกเบ้ีย 
ตน้ทุนของการเงิน  26,395,880  - ก าไรจากเงินลงทุนและตราสารอนุพนัธ์ ตน้ทุนทางการเงิน 

2.2 งบการเงินของกลุ่มบริษัทได้จัดท าขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี  1 เร่ือง “การน าเสนอ 
งบการเงิน” ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  
1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป และตามข้อบังคับของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี  
2 ตุลาคม 2560 เร่ือง “การจดัท าและส่งงบการเงินและรายการเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง 
“ก าหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562” ลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2562 รวมทั้ง
เปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์“ก.ล.ต.” ท่ี สธ. 6/2562 ลงวนัท่ี 8 มกราคม 2562 เร่ือง  “แบบงบการเงินส าหรับบริษทั
หลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3)” ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 

2.3 งบการเงินรวมจดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย โดยบริษทัยอ่ยมีขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

    จัดตั้งใน  ร้อยละของกำรถือหุ้น  ร้อยละของสินทรัพย์ที่รวม  ร้อยละของรำยได้ที่รวม 
ช่ือบริษทั  ลักษณะธุรกิจ  ประเทศ  โดยกลุ่มบริษัท  อยู่ในสินทรัพย์รวม  อยู่ในรำยได้รวม 

      ณ วันที่   ณ วันที่   ส ำหรับปีส้ินสุด 
      31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
      2563 2562  2563 2562  2563 2562 
      ร้อยละ ร้อยละ  ร้อยละ ร้อยละ  ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทัย่อย              
บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  ธุรกิจหลกัทรัพย ์  ไทย  99.3 99.3  62.4 51.4  94.1 89.0 
บริษทั เก็งกิ แคปปิตอล จ ากดั  รับจ าน า จ านองทรัพยสิ์น  ไทย  100.0 100.0  0.9 0.3  0.3 0.0 
บริษทัย่อยทางออ้ม              
บริษทั เก็งกิ พาวเวอร์ วนั จ ากดั   พลงังาน  ไทย  100.0 100.0  0.8 0.9  0.0 0.0 
คนัทร่ี กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอร่ี  ที่ปรึกษาทางการเงิน  ไทย  99.9 99.9  0.3 0.1  1.1 0.0 
  และการลงทุน            
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 ................................................................. 
 กรรมการ 
 (คุณทอมม่ี  เตชะอบุล)  

2.3.1 ยอดคงค้างและรายการค้าระหว่างกันท่ีมีสาระส าคัญระหว่างกลุ่มบริษัทได้ตัดออกจาก 
งบการเงินรวมน้ีแลว้ 

2.3.2 งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ของบริษทัย่อยท่ีรวมอยู่ในงบการเงินรวม
ไดต้รวจสอบแลว้ 

2.3.3 ส่วนแบ่งก าไรของบริษทัร่วมท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สียคิดเป็นร้อยละของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั
ในงบการเงินรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 
 ส่วนแบ่งก ำไรของ

บริษัทร่วมที่ใช้วิธี
ส่วนได้เสีย 

 ร้อยละของ 
รำยได้รวม 

 ส่วนแบ่งก ำไรของ
บริษัทร่วมที่ใช้วิธี

ส่วนได้เสีย 

 ร้อยละของ 
รำยได้รวม 

 บำท  ร้อยละ  บำท  ร้อยละ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน)   36,971,360  2.6  32,563,662  3.0 
บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 22,970,987  1.6  1,421,217  0.1 

รวม  59,942,347    33,984,879   

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 
ส าหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่รวมถึง
แนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม                
ในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับ                      
การปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศัพท์  การตีความและการให้แนวปฏิบัติ                      
ทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ี 
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัดงัต่อไปน้ี 

142 รายงานประจำำาปี 2563
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 ................................................................. 
 กรรมการ 
 (คุณทอมม่ี  เตชะอบุล)  

2.3.1 ยอดคงค้างและรายการค้าระหว่างกันท่ีมีสาระส าคัญระหว่างกลุ่มบริษัทได้ตัดออกจาก 
งบการเงินรวมน้ีแลว้ 

2.3.2 งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ของบริษทัย่อยท่ีรวมอยู่ในงบการเงินรวม
ไดต้รวจสอบแลว้ 

2.3.3 ส่วนแบ่งก าไรของบริษทัร่วมท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สียคิดเป็นร้อยละของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั
ในงบการเงินรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 
 ส่วนแบ่งก ำไรของ

บริษัทร่วมที่ใช้วิธี
ส่วนได้เสีย 

 ร้อยละของ 
รำยได้รวม 

 ส่วนแบ่งก ำไรของ
บริษัทร่วมที่ใช้วิธี

ส่วนได้เสีย 

 ร้อยละของ 
รำยได้รวม 

 บำท  ร้อยละ  บำท  ร้อยละ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน)   36,971,360  2.6  32,563,662  3.0 
บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 22,970,987  1.6  1,421,217  0.1 

รวม  59,942,347    33,984,879   

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 
ส าหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่รวมถึง
แนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม                
ในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับ                      
การปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศัพท์  การตีความและการให้แนวปฏิบัติ                      
ทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ี 
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัดงัต่อไปน้ี 
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 ................................................................. 
 กรรมการ 
 (คุณทอมม่ี  เตชะอบุล)  

มำตรฐำนกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรบัญชี  
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือ
ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร 
ทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (“TFRS 16”) 

TFRS 16 ก าหนดหลกัการส าหรับการระบุสัญญาเช่าและวิธีปฏิบติัในงบการเงินทั้งทางดา้นผูเ้ช่า
และผูใ้ห้เช่า ซ่ึงน ามาใช้แทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกับเร่ืองสัญญาเช่า 
ได้แก่ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 
เร่ือง สัญญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผูเ้ช่า การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 เร่ือง 
การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

143บริิษััท คัันทริ่� กริ๊�ป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กัดิ้ (มห�ชน)
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 ................................................................. 
 กรรมการ 
 (คุณทอมม่ี  เตชะอบุล)  

มำตรฐำนกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรบัญชี  
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือ
ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร 
ทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (“TFRS 16”) 

TFRS 16 ก าหนดหลกัการส าหรับการระบุสัญญาเช่าและวิธีปฏิบติัในงบการเงินทั้งทางดา้นผูเ้ช่า
และผูใ้ห้เช่า ซ่ึงน ามาใช้แทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกับเร่ืองสัญญาเช่า 
ได้แก่ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 
เร่ือง สัญญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผูเ้ช่า การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 เร่ือง 
การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
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 ................................................................. 
 กรรมการ 
 (คุณทอมม่ี  เตชะอบุล)  

ส าหรับการบญัชีทางดา้นผูเ้ช่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
เป็นสาระส าคญั โดยยกเลิกการแยกประเภทระหว่างสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาเช่าการเงิน
ภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้รายการสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และ
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลส าหรับสัญญาเช่าทั้งหมด ยกเวน้สัญญาเช่าระยะสั้น
และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า อย่างไรก็ตาม  การบัญชีส าหรับผู ้ให้เช่ายงัคงต้อง 
จดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงินโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนั
กบัมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 

ในระหวา่งปีกลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่รวมถึง
แนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บ
การปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบติัน้ี 
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั ยกเวน้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

ในปีปัจจุบัน กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือ
ปฏิบัติคร้ังแรก โดยกลุ่มบริษัทเลือกท่ีจะรับรู้ผลกระทบสะสมจากการปรับใช้ TFRS 9 เป็น
รายการปรับปรุงก าไรสะสมและองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ ตน้งวดของรอบระยะเวลา
ท่ีรายงาน 

ขอ้ก าหนดใหม่ตาม TFRS 9 มีดงัน้ี 
1) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
2) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน และ 
3) การบญัชีป้องกนัความเส่ียง 
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 ................................................................. 
 กรรมการ 
 (คุณทอมม่ี  เตชะอบุล)  

ส าหรับการบญัชีทางดา้นผูเ้ช่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
เป็นสาระส าคญั โดยยกเลิกการแยกประเภทระหว่างสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาเช่าการเงิน
ภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้รายการสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และ
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลส าหรับสัญญาเช่าทั้งหมด ยกเวน้สัญญาเช่าระยะสั้น
และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า อย่างไรก็ตาม  การบัญชีส าหรับผู ้ให้เช่ายงัคงต้อง 
จดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงินโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนั
กบัมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 

ในระหวา่งปีกลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่รวมถึง
แนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บ
การปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบติัน้ี 
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั ยกเวน้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

ในปีปัจจุบัน กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือ
ปฏิบัติคร้ังแรก โดยกลุ่มบริษัทเลือกท่ีจะรับรู้ผลกระทบสะสมจากการปรับใช้ TFRS 9 เป็น
รายการปรับปรุงก าไรสะสมและองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ ตน้งวดของรอบระยะเวลา
ท่ีรายงาน 

ขอ้ก าหนดใหม่ตาม TFRS 9 มีดงัน้ี 
1) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
2) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน และ 
3) การบญัชีป้องกนัความเส่ียง 
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 ................................................................. 
 กรรมการ 
 (คุณทอมม่ี  เตชะอบุล)  

กลุ่มบริษทัน า TFRS 9 มาปฏิบตัิใชต้ามขอ้ก าหนดการปฏิบตัิในช่วงเปลี่ยนแปลงใน  TFRS 9 
ดงัน้ี 

1) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
วันท่ี เร่ิมต้นใช้มาตรฐานคร้ังแรก  คือวันท่ี  1 มกราคม 2563 ดังนั้ นกลุ่มบริษัทปฏิบั ติ 
ตามขอ้ก าหนดของ TFRS 9 กับเคร่ืองมือทางการเงินท่ียงัคงรับรู้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
และไม่น าขอ้ก าหนดมาปฏิบติักบัเคร่ืองมือทางการเงินท่ีถูกตดัรายการ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
2563 ขอ้มูลเปรียบเทียบท่ีเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงินยงัคงรับรู้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
ไม่ปรับยอ้นหลงั 

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

การรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินท่ีอยู่ในขอบเขตของ TFRS 9 ก าหนดให้วดัมูลค่าภายหลังด้วย 
ราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมตามโมเดลธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์าง  
การเงินและตามลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินโดยเฉพาะดงัน้ี 
• ตราสารหน้ีท่ีถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ

ท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้
ในวนัท่ีก าหนดให ้วดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

• เงินลงทุนในตราสารหน้ีอ่ืนทั้งหมดและตราสารทุนวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน 

• กลุ่มบริษทัแสดงการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดขึ้นภายหลงักับตราสารทุน ซ่ึงไม่ใช่ 
เงินลงทุนท่ีถือไว้เพื่อค้าหรือไม่เป็นส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายท่ีรับรู้โดยผูซ้ื้อใน 
การรวมธุรกิจผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยเม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้

เม่ือเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนตดัรายการ 
ผลสะสมของผลก าไรหรือขาดทุนท่ีรับรู้ไวก่้อนหนา้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะถูกจดัประเภท
รายการใหม่จากส่วนของผูถื้อหุน้ไปก าไรหรือขาดทุนเป็นรายการปรับปรุงการจดัประเภทรายการ
ใหม่ เม่ือเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีเลือกก าหนดการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนตัดรายการ ผลสะสมของผลก าไรหรือขาดทุนท่ีรับรู้ไวก่้อนหน้าในก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนจะโอนไปก าไรสะสมในภายหลงั 

145บริิษััท คัันทริ่� กริ๊�ป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กัดิ้ (มห�ชน)
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 ................................................................. 
 กรรมการ 
 (คุณทอมม่ี  เตชะอบุล)  

กลุ่มบริษทัน า TFRS 9 มาปฏิบตัิใชต้ามขอ้ก าหนดการปฏิบตัิในช่วงเปลี่ยนแปลงใน  TFRS 9 
ดงัน้ี 

1) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
วันท่ี เร่ิมต้นใช้มาตรฐานคร้ังแรก  คือวันท่ี  1 มกราคม 2563 ดังนั้ นกลุ่มบริษัทปฏิบั ติ 
ตามขอ้ก าหนดของ TFRS 9 กับเคร่ืองมือทางการเงินท่ียงัคงรับรู้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
และไม่น าขอ้ก าหนดมาปฏิบติักบัเคร่ืองมือทางการเงินท่ีถูกตดัรายการ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
2563 ขอ้มูลเปรียบเทียบท่ีเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงินยงัคงรับรู้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
ไม่ปรับยอ้นหลงั 

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

การรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินท่ีอยู่ในขอบเขตของ TFRS 9 ก าหนดให้วดัมูลค่าภายหลังด้วย 
ราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมตามโมเดลธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์าง  
การเงินและตามลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินโดยเฉพาะดงัน้ี 
• ตราสารหน้ีท่ีถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ

ท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้
ในวนัท่ีก าหนดให ้วดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

• เงินลงทุนในตราสารหน้ีอ่ืนทั้งหมดและตราสารทุนวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน 

• กลุ่มบริษทัแสดงการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดขึ้นภายหลงักับตราสารทุน ซ่ึงไม่ใช่ 
เงินลงทุนท่ีถือไว้เพื่อค้าหรือไม่เป็นส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายท่ีรับรู้โดยผูซ้ื้อใน 
การรวมธุรกิจผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยเม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้

เม่ือเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนตดัรายการ 
ผลสะสมของผลก าไรหรือขาดทุนท่ีรับรู้ไวก่้อนหนา้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะถูกจดัประเภท
รายการใหม่จากส่วนของผูถื้อหุน้ไปก าไรหรือขาดทุนเป็นรายการปรับปรุงการจดัประเภทรายการ
ใหม่ เม่ือเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีเลือกก าหนดการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนตัดรายการ ผลสะสมของผลก าไรหรือขาดทุนท่ีรับรู้ไวก่้อนหน้าในก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนจะโอนไปก าไรสะสมในภายหลงั 
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 ................................................................. 
 กรรมการ 
 (คุณทอมม่ี  เตชะอบุล)  

ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนอยูใ่นขอบเขตเร่ืองการดอ้ยค่า  

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัสอบทานและประเมินสินทรัพยท์างการเงินของกลุ่มบริษทัที่มีอยู่  
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 ตามข้อเท็จจริงและสถานการณ์ท่ีมีอยู่ ณ วนันั้น และได้ข้อสรุปว่า 
การน า TFRS 9 มาปฏิบติัใชค้ร้ังแรกส่งผลกระทบดงัน้ีต่อสินทรัพยท์างการเงินของกลุ่มบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งการจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่า 

• เงินลงทุนในตราสารทุนของกลุ่มบริษทั  (ไม่ใช่เงินลงทุนที่ถือไวเ้พื่อคา้หรือไม่เป็นส่ิง
ตอบแทนที่คาดว่าจะตอ้งจ่ายที่รับรู้โดยผูซ้ื้อในการรวมธุรกิจ) ท่ีจดัประเภทไวก่้อนหน้า
เป็นเงินลงทุนเผื่อขายและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ แต่ละวนัท่ีรายงานตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับท่ี  105 เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน เลือก
ก าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน การเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยติุธรรมของตราสารทุนเหล่าน้ียงัคงสะสมต่อเน่ืองในส ารองการวดัมูลค่าเงินลงทุน 

• ไม่มีการเปล่ียนแปลงในการวดัมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีถือไวเ้พื่อคา้ 
ตราสารทุนเหล่าน้ียงัคงวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

• เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบก าหนดตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 105 เร่ือง การบญัชีส าหรับ
เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน และเงินใหกู้ย้ืมและลูกหน้ีท่ีมีการถือครองตามโมเดล
ธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์ทั้งเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพยท์างการเงิน 
และท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้
ในวนัท่ีก าหนดให ้

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงิน 
หน้ีสินทางการเงินทั้งหมดวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง
หรือดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

• หน้ีสินทางการเงินแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน เม่ือหน้ีสินทางการเงิน
เป็น (1) ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้โดยผูซ้ื้อในการรวมธุรกิจ (2) ถือไวเ้พื่อค้า 
หรือ (3) เลือกก าหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
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 ................................................................. 
 กรรมการ 
 (คุณทอมม่ี  เตชะอบุล)  

ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนอยูใ่นขอบเขตเร่ืองการดอ้ยค่า  

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัสอบทานและประเมินสินทรัพยท์างการเงินของกลุ่มบริษทัที่มีอยู่  
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 ตามข้อเท็จจริงและสถานการณ์ท่ีมีอยู่ ณ วนันั้น และได้ข้อสรุปว่า 
การน า TFRS 9 มาปฏิบติัใชค้ร้ังแรกส่งผลกระทบดงัน้ีต่อสินทรัพยท์างการเงินของกลุ่มบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งการจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่า 

• เงินลงทุนในตราสารทุนของกลุ่มบริษทั  (ไม่ใช่เงินลงทุนที่ถือไวเ้พื่อคา้หรือไม่เป็นส่ิง
ตอบแทนที่คาดว่าจะตอ้งจ่ายที่รับรู้โดยผูซ้ื้อในการรวมธุรกิจ) ท่ีจดัประเภทไวก่้อนหน้า
เป็นเงินลงทุนเผื่อขายและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ แต่ละวนัท่ีรายงานตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับท่ี  105 เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน เลือก
ก าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน การเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยติุธรรมของตราสารทุนเหล่าน้ียงัคงสะสมต่อเน่ืองในส ารองการวดัมูลค่าเงินลงทุน 

• ไม่มีการเปล่ียนแปลงในการวดัมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีถือไวเ้พื่อคา้ 
ตราสารทุนเหล่าน้ียงัคงวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

• เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบก าหนดตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 105 เร่ือง การบญัชีส าหรับ
เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน และเงินใหกู้ย้ืมและลูกหน้ีท่ีมีการถือครองตามโมเดล
ธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์ทั้งเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพยท์างการเงิน 
และท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้
ในวนัท่ีก าหนดให ้

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงิน 
หน้ีสินทางการเงินทั้งหมดวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง
หรือดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

• หน้ีสินทางการเงินแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน เม่ือหน้ีสินทางการเงิน
เป็น (1) ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้โดยผูซ้ื้อในการรวมธุรกิจ (2) ถือไวเ้พื่อค้า 
หรือ (3) เลือกก าหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
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 ................................................................. 
 กรรมการ 
 (คุณทอมม่ี  เตชะอบุล)  

• หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่เป็น (1) ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้โดยผูซ้ื้อในการรวม
ธุรกิจ (2) ถือไวเ้พื่อค้า หรือ (3) เลือกก าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน วดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

2) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

TFRS 9 ก าหนดเก่ียวกบัการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยใชโ้มเดลผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้น โมเดลผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นก าหนดให้กลุ่มบริษทั บนัทึกผล
ขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นและการเปล่ียนแปลงในผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเหล่าน้ัน  
ณ แต่ละวนัท่ีรายงานเพื่อสะท้อนการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงด้านเครดิตตั้ งแต่รับรู้
สินทรัพยท์างการเงินเม่ือเร่ิมแรก ในความหมายเดียวกนัคือการรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตไม่
จ าเป็นตอ้งรอใหเ้กิดเหตุการณ์ดา้นเครดิตขึ้นก่อน 

TFRS 9 ก าหนดใหก้ลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นกบัรายการดงัน้ี 
(1) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
(2) ลูกหน้ีส านกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์และ 
(3) ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

TFRS 9 ก าหนดให้กลุ่มบริษัทวดัมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินด้วย
จ านวนท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ หากความเส่ียงดา้นเครดิตของ
เค ร่ืองมือทางการเงินนั้ น เพิ่ มขึ้ นอย่างมีนั ยส าคัญตั้ งแ ต่ รับ รู้รายการเม่ื อ เร่ิมแรก  หรือ                         
เม่ือเคร่ืองมือทางการเงินเป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ี มีการด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือซ้ือหรือ                            
เม่ือก าเนิด แต่อย่างไรก็ตามหากความเส่ียงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินไม่เพิ่มขึ้นอย่าง                     
มีนยัส าคญัตั้งแต่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก (ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือ
ซ้ือหรือเม่ือก าเนิด) กลุ่มบริษทัถูกก าหนดให้วดัมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับเคร่ืองมือทาง
การเงินนั้นด้วยจ านวนเงินท่ีเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขา้งหน้า 
TFRS 9 ก าหนดให้ใช้วิธีการอย่างง่ายส าหรับการวดัมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนดว้ยจ านวนเงินท่ี
เท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุส าหรับลูกหน้ีส านักหักบญัชี และบริษทั
หลกัทรัพยแ์ละลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ในสถานการณ์ท่ีเป็นไปได ้

147บริิษััท คัันทริ่� กริ๊�ป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กัดิ้ (มห�ชน)
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 ................................................................. 
 กรรมการ 
 (คุณทอมม่ี  เตชะอบุล)  

• หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่เป็น (1) ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้โดยผูซ้ื้อในการรวม
ธุรกิจ (2) ถือไวเ้พื่อค้า หรือ (3) เลือกก าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน วดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

2) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

TFRS 9 ก าหนดเก่ียวกบัการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยใชโ้มเดลผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้น โมเดลผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นก าหนดให้กลุ่มบริษทั บนัทึกผล
ขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นและการเปล่ียนแปลงในผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเหล่านั้ น  
ณ แต่ละวนัท่ีรายงานเพื่อสะท้อนการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงด้านเครดิตตั้ งแต่รับรู้
สินทรัพยท์างการเงินเม่ือเร่ิมแรก ในความหมายเดียวกนัคือการรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตไม่
จ าเป็นตอ้งรอใหเ้กิดเหตุการณ์ดา้นเครดิตขึ้นก่อน 

TFRS 9 ก าหนดใหก้ลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นกบัรายการดงัน้ี 
(1) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
(2) ลูกหน้ีส านกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์และ 
(3) ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

TFRS 9 ก าหนดให้กลุ่มบริษัทวดัมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินด้วย
จ านวนท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ หากความเส่ียงดา้นเครดิตของ
เค ร่ืองมือทางการเงินนั้ น เพิ่ มขึ้ นอย่างมีนั ยส าคัญตั้ งแ ต่ รับ รู้รายการเม่ื อ เร่ิมแรก  หรือ                         
เม่ือเคร่ืองมือทางการเงินเป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ี มีการด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือซ้ือหรือ                            
เม่ือก าเนิด แต่อย่างไรก็ตามหากความเส่ียงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินไม่เพิ่มขึ้นอย่าง                     
มีนยัส าคญัตั้งแต่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก (ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือ
ซ้ือหรือเม่ือก าเนิด) กลุ่มบริษทัถูกก าหนดให้วดัมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับเคร่ืองมือทาง
การเงินนั้นด้วยจ านวนเงินท่ีเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขา้งหน้า 
TFRS 9 ก าหนดให้ใช้วิธีการอย่างง่ายส าหรับการวดัมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนดว้ยจ านวนเงินท่ี
เท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุส าหรับลูกหน้ีส านักหักบญัชี และบริษทั
หลกัทรัพยแ์ละลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ในสถานการณ์ท่ีเป็นไปได ้
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 ................................................................. 
 กรรมการ 
 (คุณทอมม่ี  เตชะอบุล)  

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของ
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุขอ้ 2.7 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (“TFRS 16”) 
กลุ่มบริษทั น า TFRS 16 มาถือปฏิบติัโดยปรับปรุงยอดยกมากบัก าไรสะสม ดงัน้ี 
- ก าหนดให้กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมจากการน า TFRS 16 มาปฏิบัติใช้คร้ังแรกเป็น

รายการปรับปรุงก าไรสะสมตน้งวด ณ วนัท่ีน า TFRS 16 มาใชค้ร้ังแรก 

- ไม่ปรับยอ้นหลังข้อมูลเปรียบเทียบและยงัคงน าเสนอข้อมูลเปรียบเทียบตามมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า (“TAS 17”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ (“TFRIC 4”) 

ผลกระทบของค านิยามใหม่ของสัญญาเช่า 
การเปล่ียนแปลงค านิยามของสัญญาเช่าส่วนมากเก่ียวขอ้งกบัหลกัการควบคุม TFRS 16 ก าหนด
หลักการว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยลูกค้ามีสิทธิใน
การควบคุมการใช้สินทรัพย์ท่ีระบุส าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อการแลกเปล่ียนกับส่ิงตอบแทน  
ซ่ึงแตกต่างกบัหลกัการ “ความเส่ียงและผลตอบแทน” ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า 
(“TAS 17”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 เร่ืองการประเมินว่าขอ้ตกลง
ประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ (“TFRIC 4”) 

กลุ่มบริษทัน าค านิยามของสัญญาเช่าและแนวทางท่ีเก่ียวขอ้งมาถือปฏิบติัตาม TFRS 16 กบัสัญญาเช่า
ทุกสัญญาท่ีเข้าท าสัญญาหรือเปล่ียนแปลงในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563 (ไม่ว่าจะเป็นทั้ ง 
ทางฝ่ังผู ้ให้ เช่าหรือจะเป็นการเช่าตามสัญญาเช่า) ในการน า TFRS 16 มาปฏิบัติใช้คร้ังแรก  
กลุ่มบริษัทปฏิบัติตามค านิยามใหม่ตาม TFRS 16 จะไม่เปล่ียนแปลงขอบเขตของสัญญาท่ีเข้า
เง่ือนไขตามค านิยามของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัอยา่งเป็นสาระส าคญั 

148 รายงานประจำำาปี 2563
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 ................................................................. 
 กรรมการ 
 (คุณทอมม่ี  เตชะอบุล)  

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของ
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุขอ้ 2.7 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (“TFRS 16”) 
กลุ่มบริษทั น า TFRS 16 มาถือปฏิบติัโดยปรับปรุงยอดยกมากบัก าไรสะสม ดงัน้ี 
- ก าหนดให้กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมจากการน า TFRS 16 มาปฏิบัติใช้คร้ังแรกเป็น

รายการปรับปรุงก าไรสะสมตน้งวด ณ วนัท่ีน า TFRS 16 มาใชค้ร้ังแรก 

- ไม่ปรับยอ้นหลังข้อมูลเปรียบเทียบและยงัคงน าเสนอข้อมูลเปรียบเทียบตามมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า (“TAS 17”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ (“TFRIC 4”) 

ผลกระทบของค านิยามใหม่ของสัญญาเช่า 
การเปล่ียนแปลงค านิยามของสัญญาเช่าส่วนมากเก่ียวขอ้งกบัหลกัการควบคุม TFRS 16 ก าหนด
หลักการว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยลูกค้ามีสิทธิใน
การควบคุมการใช้สินทรัพย์ท่ีระบุส าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อการแลกเปล่ียนกับส่ิงตอบแทน  
ซ่ึงแตกต่างกบัหลกัการ “ความเส่ียงและผลตอบแทน” ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า 
(“TAS 17”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 เร่ืองการประเมินว่าขอ้ตกลง
ประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ (“TFRIC 4”) 

กลุ่มบริษทัน าค านิยามของสัญญาเช่าและแนวทางท่ีเก่ียวขอ้งมาถือปฏิบติัตาม TFRS 16 กบัสัญญาเช่า
ทุกสัญญาท่ีเข้าท าสัญญาหรือเปล่ียนแปลงในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563 (ไม่ว่าจะเป็นทั้ ง 
ทางฝ่ังผู ้ให้ เช่าหรือจะเป็นการเช่าตามสัญญาเช่า) ในการน า TFRS 16 มาปฏิบัติใช้คร้ังแรก  
กลุ่มบริษัทปฏิบัติตามค านิยามใหม่ตาม TFRS 16 จะไม่เปล่ียนแปลงขอบเขตของสัญญาท่ีเข้า
เง่ือนไขตามค านิยามของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัอยา่งเป็นสาระส าคญั 
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ผลกระทบต่อการบญัชีดา้นผูเ้ช่า 
สัญญาเช่าท่ีก่อนหนา้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน   
TFRS 16 เปล่ียนแปลงการบนัทึกบญัชีของกลุ่มบริษทัส าหรับสัญญาเช่าท่ีก่อนหนา้ถูกจดัประเภท
เป็นสัญญาเช่าด าเนินงานตาม TAS 17 ซ่ึงเป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน  
การน า TFRS 16 มาใชก้บัทุกสัญญา (ยกเวน้จากท่ีอธิบายดา้นล่าง) กลุ่มบริษทัปฏิบติัดงัน้ี 

1) รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะ
กิจการวดัมูลค่าเร่ิมแรกด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าในอนาคต 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชป้รับปรุงดว้ยจ านวนเงินของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายล่วงหนา้
หรือคา้งจ่ายตาม TFRS 16  

2) รับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้และดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าใน 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและเฉพาะกิจการ 

3) แยกแสดงจ านวนเงินรวมของการจ่ายช าระเงินสดส าหรับส่วนของเงินต้น และดอกเบ้ีย  
(จดัประเภทเป็นกิจกรรมจดัหาเงิน) ในงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ 

ส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า (เช่น ระยะเวลาปลอดค่าเช่า) รับรู้เป็นส่วนหน่ึงของการวดัมูลค่าสินทรัพย์
สิทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า แมว้่าตาม TAS 17 ส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าจะรับรู้โดยน าไป
ลดค่าเช่าดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

ภายใต ้TFRS 16 สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกทดสอบการดอ้ยค่าตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 
เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้ น (อายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่า) และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์
มูลค่าต ่า รายการท่ีมีมูลค่าเล็กนอ้ย กลุ่มบริษทัเลือกรับรู้ค่าเช่าดว้ยวิธีเส้นตรง ซ่ึงไดรั้บอนุญาตตาม 
TFRS 16 ค่าเช่าน้ีแสดงเป็นรายการ “ค่าใช้จ่ายอ่ืน” ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รวมและเฉพาะกิจการ 
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กลุ่มบริษทัใช้วิธีผ่อนปรนในทางปฏิบติัต่อไปน้ี เม่ือเลือกใช้วิธีปรับปรุงกบัก าไรสะสมส าหรับ
สัญญาเช่าท่ีก่อนหนา้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานตาม TAS 17  
- กลุ่มบริษัทใช้อัตราคิดลดอัตราเดียวส าหรับกลุ่มสัญญาเช่าท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันอย่าง

สมเหตุสมผล 
- กลุ่มบริษัทปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วนัท่ีน ามาปฏิบัติใช้คร้ังแรกด้วยจ านวนของ

ประมาณการหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าท่ีสร้างภาระซ่ึงรับรู้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 37 
เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดขึ้นในงบแสดงฐานะ
การเงินก่อนวนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรกเป็นทางเลือกในการทบทวนการดอ้ยค่า 

- กลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ี
อายสุัญญาเช่าส้ินสุดภายใน 12 เดือน นบัจากวนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

- กลุ่มบริษทัไม่รวมตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกในการวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ ณ วนัท่ีน ามา
ปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

- กลุ่มบริษทัใช้ขอ้เท็จจริงท่ีทราบภายหลงั หากสัญญาประกอบด้วยสิทธิเลือกในการขยายอายุ 
สัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า 

ผลกระทบต่อการบญัชีดา้นผูใ้ห้เช่า 

TFRS 16 ไม่เปล่ียนแปลงอย่างเป็นสาระส าคัญต่อการบันทึกบัญชีสัญญาเช่าทางด้านผูใ้ห้เช่า 
ภายใต ้TFRS 16 ผูใ้หเ้ช่ายงัคงจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าด าเนินงาน
และบนัทึกบญัชีส าหรับสัญญาเช่าทั้งสองประเภทแยกจากกนั 

อย่างไรก็ตาม TFRS 16 เปล่ียนแปลงและเพิ่มเติมขอ้ก าหนดในการเปิดเผยขอ้มูล โดยเฉพาะการ
บริหารความเส่ียงของผูใ้หเ้ช่ากบัส่วนไดเ้สียของสินทรัพยจ์ากสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่ 

ภายใต ้TFRS 16 ผูใ้ห้เช่าช่วงบันทึกสัญญาเช่าหลกัและสัญญาเช่าช่วงเป็นสองสัญญาแยกจากกัน 
ผูใ้ห้เช่าช่วงจดัประเภทสัญญาเช่าช่วงเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าด าเนินงานโดยอา้งอิงกบั
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าหลกั (และไม่อา้งอิงกบัสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีพิจารณาตาม 
TAS 17) 

รายไดค้่าเช่าจากสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้ง ตน้ทุน
ทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นจากการเจรจาและเขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานถูกรวมเป็นมูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยท่ี์เช่าและรับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
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ผลกระทบทางการเงินจากการน า TFRS 16 มาใชเ้ป็นคร้ังแรก 
กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าท่ีก่อนหน้าถูกจดัประเภทเป็นสัญญา
เช่าด าเนินงานตามหลกัการ TAS 17 สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าดว้ยจ านวนเท่ากบัหน้ีสินตาม
สัญญาเช่า ปรับปรุงดว้ยจ านวนเงินของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายล่วงหน้าหรือคา้งจ่ายซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก หน้ีสินตาม
สัญญาเช่าวดัมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดด้วยอตัรา
ดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั โดยกลุ่มบริษทัใชวิ้ธีรับรู้ผลกระทบสะสมจากการปรับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวเป็นรายการปรับปรุงกับก าไรสะสมตน้งวด (Modified 
retrospective) และไม่ปรับปรุงขอ้มูลเปรียบเทียบ ผลกระทบจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่ในเร่ืองหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

ตารางต่อไปน้ีแสดงภาระผูกพันจากสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเปิดเผยตาม  TAS 17 ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2562 โดยคิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียการกู้ยืมส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ีน ามาปฏิบัติใช้คร้ังแรก 
และหน้ีสินตามสัญญาเช่ารับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ีน ามาปฏิบติั
ใชค้ร้ังแรก 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
   เฉพำะกิจกำร 
ภาระผกูพนัจากสัญญาเช่าด าเนินงาน     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 90,953  18,153 

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าต ่า (811)  - 
ผลกระทบจากการคิดลดจ านวนเงินขา้งตน้ (7,772)  (1,723) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 82,370  16,430 
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นอกจากน้ี สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชี 2 ฉบบั ซ่ึงประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือ
ลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับกิจการ 
ท่ีใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดย
มีการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีดงักล่าวระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
หรือจนกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการเปล่ียนแปลงและให้ถือปฏิบติัตามการเปล่ียนแปลง
ดังกล่าว ทั้งน้ี กิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีและเลือกปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี   
ฉบบัน้ี ตอ้งถือปฏิบติัตามมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวทุกขอ้ท่ีระบุในแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ี 

กลุ่มบริษัทไม่ได้ใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวในการจัดท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อ
รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ีให้เป็นทางเลือกส าหรับทุกกิจการท่ีถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีมีส่วนได้เสียสาธารณะ เน่ืองจากการจดัท างบการเงินใน
ช่วงเวลาท่ี COVID-19 ยงัคงอยู่ในสถานการณ์ความไม่แน่นอนสูง ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
อาจเป็นผลให้ฝ่ายบริหารของกิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจอย่างมากในการประมาณการ หรือในการวดั
มูลค่าและรับรู้รายการทางบัญชี  แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีจึงมีว ัตถุประสงค์เพื่อลด
ผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพื่อให้
เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกับสถานการณ์
ดงักล่าว ทั้งน้ี กิจการสามารถใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ีส าหรับการจดัท างบการเงินท่ีมี
รอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

กลุ่มบริษัทไม่ได้ใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวในการจัดท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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2.5  การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
TFRS 16 ไดมี้การปรับปรุงส าหรับการยินยอมลดค่าเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบั COVID-19 ซ่ึงมีผลบงัคบั
ใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2563 ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ได ้การ
ปรับปรุงน้ีเพื่อเป็นการผ่อนปรนในทางปฏิบัติส าหรับผูเ้ช่า โดยไม่จ าเป็นต้องประเมินว่าการ
ยนิยอมลดค่าเช่าท่ีเกิดขึ้นอนัเป็นผลโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และ
เขา้เง่ือนไขตามท่ีระบุไว ้ถือเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ โดยให้บนัทึกการยินยอมลด
ค่าเช่านั้นเสมือนว่าไม่ใช่การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า นอกจากน้ี TFRS 16 ฉบบัปรับปรุง ไดเ้พิ่ม
ขอ้ก าหนดส าหรับขอ้ยกเวน้ชัว่คราวท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง โดยกิจการตอ้ง
ถือปฏิบติัตามการปรับปรุงดงักล่าวกบังบการเงินประจ าปีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชไ้ด ้
ซ่ึง TFRS 16 ฉบบัปรังปรุงน้ีไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2564 

2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ 
สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาแลว้ และจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลังวัน ท่ี  1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้ รับ 
การปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ยกเวน้การปรับปรุงค านิยามและขอ้ก าหนดทางการบญัชี ดงัต่อไปน้ี 

กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน 

กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง ประกอบดว้ยการปรับปรุงค านิยาม
และเกณฑ์การรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รวมทั้งการเพิ่มแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการวดัมูลค่า การตดั
รายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล นอกจากน้ี กรอบแนวคิด
ส าหรับการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ยงัไดอ้ธิบายให้ชดัเจนขึ้นถึงความสามารถของฝ่ายบริหาร
ในการดูแลรักษาทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ ความระมดัระวงั และความไม่แน่นอนในการ
วดัมูลค่าของขอ้มูลทางการเงิน 
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ค านิยามของธุรกิจ  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ ท่ีปรับปรุงใหม่ ได้อธิบายให้
ชดัเจนขึ้นถึงค านิยามของธุรกิจ และเพิ่มทางเลือกการทดสอบการกระจุกตวั โดยกลุ่มกิจกรรม
และสินทรัพยท่ี์ได้มาจะถูกพิจารณาว่าไม่ใช่ธุรกิจหากมูลค่ายุติธรรมส่วนใหญ่ของสินทรัพย์
ขั้นต้นท่ีได้มานั้นกระจุกตัวอยู่ในสินทรัพยท่ี์สามารถระบุตวัตนได้รายการเดียวหรือกลุ่มของ
สินทรัพยท่ี์คลา้ยคลึงกนั มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีก าหนดให้ใชวิ้ธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
ส าหรับการเปล่ียนแปลงดงักล่าว และสามารถถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

ค านิยามของความมีสาระส าคญั 

การปรับปรุงค านิยามของความมีสาระส าคญั ท าให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 
เร่ือง การน าเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี  8 เร่ือง นโยบายการบัญชี  
การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด รวมทั้งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัอ่ืนท่ีอา้งอิงถึงความมีสาระส าคญั โดยการปรับปรุงน้ีเพื่อให้ค  านิยามเป็นแนวทางเดียวกนักบั
กรอบแนวคิด โดยให้ใชว้ิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปส าหรับการเปล่ียนแปลงดงักล่าว และสามารถ
ถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

การปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง 

เน่ืองจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ท าให้มีการปรับปรุงขอ้ก าหนดของการบญัชีป้องกัน
ความเส่ียงโดยเฉพาะในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องมาเร่ิมถือปฏิบัติกับ 
งบการเงินของกลุ่มบริษัทเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดย
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวท่ีมีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 
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2.7 ผลกระทบทางการเงินจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า มาปฏิบติัใชเ้ป็นคร้ังแรก 

กลุ่มบริษัทน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและ  TFRS 16 มาถือ
ปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั
คร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปี
ก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบต่อก าไรสะสม และองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี  1 มกราคม 2563 
และการจดัประเภทรายการใหม่จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐาน
เหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วันท่ี  ผลกระทบจำก  ณ วันท่ี 
 31 ธันวำคม 2562  กลุ่มเคร่ืองมือ  TFRS 16  1 มกรำคม 2563 
   ทำงกำรเงิน     
 บำท  บำท  บำท  บำท 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน        
สินทรัพย์        
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น -  3,487,324,206  -  3,487,324,206 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น -  730,061,488  -  730,061,488 
เงินลงทุนชัว่คราว        

- เงินลงทุนเพื่อคา้ 3,054,570,024  (3,054,570,024)  -  - 
- เงินลงทุนเผ่ือขาย 353,544,182  (353,544,182)  -  - 
- เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด 79,210,000  (79,210,000)  -  - 
เงินลงทุนเผ่ือขาย 723,905,058  (723,905,058)  -  - 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น        

- เงินลงทุนทัว่ไป 6,156,430  (6,156,430)  -  - 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -  -  82,370,037  82,370,037 
หนี้สิน        
หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  -  82,370,037  82,370,037 
ส่วนของผู้ถือหุ้น        
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 871,470,637  894,720  -  872,365,357 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น (280,035,606)  (894,720)  -  (280,930,326) 
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 งบกำรเงินฉพำะกิจกำร 
 ณ วันท่ี  ผลกระทบจำก  ณ วันท่ี 
 31 ธันวำคม 2562  กลุ่มเคร่ืองมือ  TFRS 16  1 มกรำคม 2563 
   ทำงกำรเงิน     
 บำท  บำท  บำท  บำท 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน        

สินทรัพย์        
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น -  2,218,556,280  -  2,218,556,280 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น -  664,011,133  -  664,011,133 
เงินลงทุนชัว่คราว        

- เงินลงทุนเพื่อคา้ 1,303,351,094  (1,303,351,094)  -  - 
- เงินลงทุนเผ่ือขาย 353,544,182  (353,544,182)  -  - 
- เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด 561,661,004  (561,661,004)  -  - 
เงินลงทุนเผ่ือขาย 664,011,113  (664,011,113)  -  - 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -  -  16,429,968  16,429,968 
หนี้สิน        
หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  -  16,429,968  16,429,968 
ส่วนของผู้ถือหุ้น        
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 642,110,590  -  -  642,110,590 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น (192,418,392)  -  -  (192,418,392) 
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ตารางดา้นล่างแสดงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีจดัประเภท
รายการใหม่ตามการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทาง
การเงินและ TFRS 16 

 งบกำรเงินรวม 
 มูลค่ำตำมบัญชี 

ณ วันที่  
31 ธันวำคม 2562 

 กำรวัดมูลค่ำใหม่  กำรจัดประเภทใหม่  มูลค่ำตำมบัญชี  
ณ วันที่  

1 มกรำคม 2563 

 ประเภท 

 บำท  บำท  บำท  บำท   
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน          
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 352,423,627  -  -  352,423,627  ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 76,793,438  -  -  76,793,438  ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
ลูกหน้ีส านกัหักบญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ 91,394,517  -  -  91,394,517  ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
ลกูหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 1,889,578,669  -  -  1,889,578,669  ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น          

- เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายตุิธรรมผ่าน -  -  3,054,570,024  3,054,570,024  มูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไร 
ก าไรหรือขาดทุน         ขาดทุน 

- เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายตุิธรรมผ่าน -  -  353,544,182  353,544,182  มูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไร 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น         ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

- เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย -  -  79,210,000  79,210,000  ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น          

- เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายตุิธรรมผ่าน -  -  730,061,488  730,061,488  มูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไร 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น         ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  82,370,037  -  82,370,037  ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
เงนิลงทุนชัว่คราว          

- เงินลงทุนเพื่อคา้ 3,054,570,024  -  (3,054,570,024)  -   
- เงินลงทุนเผ่ือขาย 353,544,182  -  (353,544,182)  -   
- เงินลงทุนทีจ่ะถือจนครบก าหนด 79,210,000  -  (79,210,000)  -   

เงินลงทุนเผ่ือขาย 723,905,058  -  (723,905,058)  -   
เงินลงทุนระยะยาวอื่น          

- เงินลงทุนทัว่ไป 6,156,430  -  (6,156,430)  -   
          

หน้ีสินทำงกำรเงิน          
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 150,000,000  -  -  150,000,000  ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
หลกัทรัพยข์ายโดยมีสัญญาซ้ือคืน 964,180,755  -  -  964,180,755  ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 149,131,690  -  -  149,131,690  ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
เจา้หน้ีส านกัหักบญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ 315,344,553  -  -  315,344,553  ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 273,545,381  -  -  273,545,381  ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
หน้ีสินอนุพนัธ์ 2,686,135  -  -  2,686,135  มูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไร 

         ขาดทุน 
ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูย้ืมอื่น 176,568,250  -  -  176,568,250  ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
ตราสารหน้ี - หุ้นกูท้ี่จะครบก าหนดภายในหน่ึงปี 978,117,861  -  -  978,117,861  ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  82,370,037  -  82,370,037  ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 มูลค่ำตำมบัญชี 

ณ วันที่  
31 ธันวำคม 2562 

 กำรวัดมูลค่ำใหม่  กำรจัดประเภทใหม่  มูลค่ำตำมบัญชี  
ณ วันที่  

1 มกรำคม 2563 

 ประเภท 

 บำท  บำท  บำท  บำท   
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 188,790,669  -  -  188,790,669  ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 101,883,570  -  -  101,883,570  ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 69,132,650  -  -  69,132,650  ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น          

- เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายตุิธรรมผ่าน -  -  1,303,351,094  1,303,351,094  มูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไร 
ก าไรหรือขาดทุน         ขาดทุน 

- เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายตุิธรรมผ่าน -  -  353,544,182  353,544,182  มูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไร 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น         ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

- เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย -  -  561,661,004  561,661,004  ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น          

- เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายตุิธรรมผ่าน -  -  664,011,113  664,011,113  มูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไร 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น         ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  16,429,968  -  16,429,968  ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
เงินลงทุนชัว่คราว          

- เงินลงทุนเพื่อคา้ 1,303,351,094  -  (1,303,351,094)  -   
- เงินลงทุนเผ่ือขาย 353,544,182  -  (353,544,182)  -   
- เงินลงทุนทีจ่ะถือจนครบก าหนด 561,661,004  -  (561,661,004)  -   

เงินลงทุนเผ่ือขาย 664,011,133  -  (664,011,133)  -   
          

หน้ีสินทำงกำรเงิน          
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 34,142,592  -  -  34,142,592  ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
ตราสารหน้ี - หุ้นกูท้ี่จะครบก าหนด          

ภายในหน่ึงปี 1,027,200,000  -  -  1,027,200,000  ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  16,429,968  -  16,429,968  ราคาทุนตดัจ าหน่าย 

3. นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 
กลุ่มบริษทัมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากกลุ่มบริษทัได้น ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกใหม่ และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.4 
โดยนโยบายท่ีส าคญัมีดงัต่อไปน้ี  
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3.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
นโยบายการบัญชีท่ีปฏิบัติใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทั เม่ือกลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้ก าหนดของสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ตน้ทุน 
การท ารายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการซ้ือ การออกตราสารสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงิน (นอกจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน) เพิ่มหรือหักจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินตาม
ความเหมาะสม เม่ือรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ตน้ทุนการท ารายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือ
สินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน รับรู้ทนัทีใน
ก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีรับรู้ทั้งหมดวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรม 
ขึ้นอยูก่บัการจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน 

การจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน 
(1) ราคาทุนตดัจ าหน่ายและวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเป็นวิธีการค านวณราคาทุนตดัจ าหน่ายของตราสารหน้ีและปันส่วนดอกเบ้ียรับ
ตลอดช่วงระยะเวลาท่ี เก่ียวข้อง ดอกเบ้ี ยรับ รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนและรวมในรายการ  
“รายไดด้อกเบ้ีย” 

(2) ตราสารหน้ีท่ีจดัประเภทแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

หุ้นกูท่ี้ถือครองโดยกลุ่มบริษทั จดัประเภทแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
หุ้นกูรั้บรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมรวมตน้ทุนการท ารายการ การเปล่ียนแปลง
ภายหลงัในมูลค่าตามบญัชีของหุ้นกูเ้กิดจากก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน ผลก าไร
หรือขาดทุนจากการด้อยค่าและดอกเบ้ียรับท่ีค านวณดว้ยการใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงรับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุน จ านวนเงินท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นจ านวนเดียวกับท่ีรับรู้ในก าไร
หรือขาดทุนหากหุน้กูเ้หล่าน้ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและผลสะสมภายใตร้ายการส ารอง
การวดัมูลค่าเงินลงทุน เม่ือหุ้นกูเ้หล่าน้ีถูกตดัรายการ ผลก าไรหรือขาดทุนสะสมท่ีรับรู้ก่อน
หนา้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจะถูกจดัประเภทรายการใหม่เป็นก าไรหรือขาดทุน 
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(3) ตราสารทุนท่ีเลือกก าหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัเลือกให้เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (เป็นรายตราสาร) ทั้งน้ีเม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิก
ได้ การเลือกก าหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไม่สามารถ
ปฏิบติัได ้หากตราสารทุนเป็นการถือไวเ้พื่อคา้หรือหากเป็นส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายท่ี
รับรู้โดยผูซ้ื้อในการรวมธุรกิจ 
สินทรัพยท์างการเงินเป็นการถือไวเ้พื่อคา้ดงัต่อไปน้ี 
• ไดม้าโดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อขายในอนาคตอนัใกล ้หรือ 
• ถูกก าหนดให้เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึง กลุ่มบริหารเป็นกลุ่ม  

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก และมีหลกัฐานท่ีแสดงถึงรูปแบบของการท าก าไรระยะ
สั้นท่ีเกิดขึ้นจริงในปัจจุบนั หรือ 

• เป็นอนุพนัธ์ (ยกเวน้อนุพนัธ์ท่ีเป็นสัญญาค ้าประกนัทางการเงินหรือเลือกก าหนดให้เป็น
เคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงในส่วนท่ีมีประสิทธิผล) 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนวดัมูลค่าเม่ือ
เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมรวมตน้ทุนการท ารายการ 

รายการดังกล่าววดัมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมกับก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและส ารองการวดัมูลค่าเงิน
ลงทุนสะสม ผลสะสมก าไรหรือขาดทุนจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เป็นก าไรหรือ
ขาดทุนเม่ือตดัจ าหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน รายการดงักล่าวจะโอนไปก าไรสะสมแทน 

เงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุนเหล่าน้ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนตาม TFRS 9 เวน้แต่
เงินปันผลดังกล่าวจะแสดงอย่างชัดเจนว่าเป็นส่วนหน่ึงในการชดเชยตน้ทุนของเงินลงทุน 
เงินปันผลรวมอยูใ่นรายการ “เงินปันผลรับ” ในก าไรหรือขาดทุน 

กลุ่มบริษทัเลือกก าหนดใหเ้งินลงทุนในตราสารทุนทั้งหมดท่ีไม่ใช่ถือไวเ้พื่อการคา้แสดงดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ณ วนัท่ีน า TFRS 9 มาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 
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(4) สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่เขา้เง่ือนไขส าหรับการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือดว้ย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน โดยเฉพาะ 
• เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีจัดประเภทแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน  

เวน้แต่กลุ่มบริษทัก าหนดให้เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ใช่เงินลงทุนท่ีถือไวเ้พื่อค้า
หรือไม่เป็นส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้โดยผูซ้ื้อในการรวมธุรกิจแสดงด้วย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก  

• ตราสารหน้ีท่ีไม่เขา้เง่ือนไขราคาทุนตัดจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนจดัประเภทแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน นอกจากน้ีตราสารหน้ี
ท่ีเขา้เง่ือนไขราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนอาจถูก
ก าหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก 
หากการก าหนดดงักล่าวช่วยขจดัหรือลดความไม่สอดคลอ้งในการวดัมูลค่าหรือการรับรู้
รายการอยา่งมีนยัส าคญั (เรียกวา่ “การจบัคู่ไม่เหมาะสมทางการบญัชี”)  

ท่ีเกิดจากการวดัมูลค่าสินทรัพยห์รือหน้ีสินหรือการรับรู้ผลก าไรและขาดทุนจากรายการ
ดงักล่าวด้วยเกณฑ์ท่ีแตกต่างกนั กลุ่มบริษทัไม่เลือกก าหนดให้ตราสารหน้ีใด ๆ แสดง
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื ่อผลขาดทุนส าหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับเงิน
ลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน ลูกหน้ีส านักหักบญัชีและบริษทัหลกัทรัพยแ์ละลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้า จ านวนเงินของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจะถูกวดัมูลค่าใหม่ทุก
วนัท่ีรายงานเพื่อให้สะทอ้นการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงดา้นเครดิตจากท่ีเคยรับรู้รายการเม่ือ
เร่ิมแรกของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
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กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุเสมอส าหรับเงิน
ลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  ลูกหน้ีส านักหักบัญชี และลูกหน้ีบริษัทหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นกบัสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ี ประมาณการ
โดยใช้ตารางการตั้งส ารองขึ้นอยู่กบัขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของ
กลุ่มบริษทัปรับปรุงด้วยปัจจยัเฉพาะของผูกู้ย้มื สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจทัว่ไป และการประเมิน
ทิศทางทั้ งใน ปัจจุบันและในอนาคต  ณ  วัน ท่ี รายงาน  รวมถึงมูลค่ าเงินตาม เวลาตาม 
ความเหมาะสม 

ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืนทั้งหมด กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอาย ุเม่ือมีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัในความเส่ียงดา้นเครดิตตั้งแต่รับรู้รายการเม่ือ
เร่ิมแรก แต่อย่างไรก็ตามหากความเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินไม่เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญตั้ งแต่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษัทวดัมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับ
เคร่ืองมือทางการเงินนั้ นด้วยจ านวนเงินท่ีเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ น 
ใน 12 เดือนขา้งหนา้ 

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุแสดงถึงผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ปฏิบติัผิดสัญญาท่ีมีความเป็นไปไดว้า่จะเกิดขึ้นตลอดอายขุองเคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีคาดไว ้ในทางกลบักันผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขา้งหน้า
แสดงถึงสัดส่วนของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดตลอดอายท่ีุคาดวา่จะเกิดจากเหตุการณ์
ปฏิบัติผิดสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้ นภายใน 12 เดือน
หลงัจากวนัท่ีรายงาน 

(1) นโยบายการตดัรายการ 

กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินเม่ือมีขอ้มูลท่ีบ่งช้ีว่าลูกหน้ีมีปัญหาดา้นการเงิน
อยา่งร้ายแรงและไม่มีความเป็นไปไดท่ี้จะไดรั้บคืน เช่น เม่ือลูกหน้ีอยูร่ะหวา่งช าระบญัชี หรือ
ลม้ละลาย หรืออยูใ่นสถานการณ์ท่ีลูกหน้ีการคา้มีจ านวนเงินหน้ีคา้งช าระเกินกว่า 2 ปี แลว้แต่
เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน สินทรัพยท์างการเงินท่ีถูกตดัรายการอาจขึ้นอยู่กบัวิธีการบงัคบั
ภายใต้กระบวนการทวงถามของกลุ่มบริษัท โดยใช้ค  าปรึกษาทางกฎหมายตามความ
เหมาะสม เงินท่ีไดรั้บคืนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
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(2) การวดัมูลค่าและการรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

การวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นการค านวณความน่าจะเป็นของ
การปฏิบัติผิดสัญญา ร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นเม่ือลูกหน้ีปฏิบัติผิดสัญญา  
(เช่น ผลกระทบของความเสียหายหากมีการผิดสัญญา) และยอดหน้ีเม่ือลูกหน้ีปฏิบัติผิด
สัญญา การประเมินค านวณความน่าจะเป็นของการปฏิบัติผิดสัญญาและร้อยละของความ
เสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นเม่ือลูกหน้ีปฏิบติัผิดสัญญาขึ้นอยู่กบัขอ้มูลในอดีตปรับปรุงดว้ยการ
คาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ส าหรับยอดหน้ีเม่ือลูกหน้ีปฏิบติัผิดสัญญาของสินทรัพยท์าง
การเงินแสดงโดยมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์ณ วนัท่ีรายงาน ส าหรับสัญญาค ้าประกนั
ทางการเงิน ความเส่ียงรวมถึงจ านวนเงินท่ีถูกเบิกใช ้ณ วนัท่ีรายงานและจ านวนเงินท่ีเพิ่มขึ้นใด ๆ 
ท่ีคาดว่าจะถูกเบิกใช้ในอนาคตโดยวนัท่ีผิดสัญญาถูกประเมินโดยขึ้นอยู่กับแนวโน้มในอดีต 
กลุ่มบริษทัท าความเขา้ใจความจ าเป็นด้านการเงินในอนาคตโดยเฉพาะเจาะจงของลูกหน้ีและ
ขอ้มูลการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 

ส าหรับสินทรัพยท์างการเงิน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นประมาณการดว้ยผลต่าง
ระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญาทั้งหมดซ่ึงกลุ่มบริษทัตอ้งไดรั้บและกระแสเงินสดทั้งหมด
ซ่ึงกลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเม่ือเร่ิมแรก  

หากกลุ่มบริษัทวดัมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนของเคร่ืองมือทางการเงินด้วยจ านวนเงินท่ี
เท่ากบัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายใุนรอบระยะเวลารายงานก่อน 
แต่ ณ วนัท่ีรายงานปัจจุบนั พิจารณาแลว้เห็นว่าไม่ตอ้งถือปฏิบติั กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่าของ
ค่าเผื่อผลขาดทุนดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือน
ขา้งหนา้ ณ วนัท่ีรายงานปัจจุบนั เวน้แต่สินทรัพยเ์หล่านั้นใชว้ิธีการอยา่งง่าย 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุนส าหรับเคร่ืองมือทาง
การเงินทั้งหมดเพื่อปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งผ่านบญัชีค่าเผื่อผลขาดทุน เวน้แต่เงิน
ลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ซ่ึงค่าเผื่อผล
ขาดทุนรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและส ารองการวดัมูลค่าเงินลงทุนสะสม และไม่ลด
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน 
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การตดัรายการของสินทรัพยท์างการเงิน 

กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน เฉพาะเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสด
จากสินทรัพยท์างการเงินหมดอายุ หรือเม่ือโอนสินทรัพยท์างการเงินและโอนความเส่ียงและ
ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยใ์ห้กิจการอ่ืน หากกลุ่มบริษทัไม่ได้
โอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของและยงัคงมีการควบคุม
สินทรัพยท่ี์โอน กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ านวนเงินท่ีอาจ
ตอ้งจ่าย หากกลุ่มบริษทั ยงัคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินทรัพย์
ทางการเงินท่ีโอน กลุ่มบริษทัยงัคงรับรู้สินทรัพยท์างการเงินและรับรู้การกู้ยืมท่ีมีหลกัประกัน
ส าหรับส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บ 

ณ วนัท่ีตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย ผลต่างระหว่างมูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์และผลรวมของส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับและค้างรับรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุน นอกจากน้ี ณ วนัท่ีตดัรายการของเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจดัประเภทดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ผลสะสมของก าไรหรือขาดทุนท่ีสะสมไวก่้อนหน้าในส ารองการวดั
มูลค่าเงินลงทุนจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เป็นก าไรหรือขาดทุน ในทางกลับกัน ณ วนัท่ีตัด
รายการของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกลุ่มบริษทัเลือกรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกด้วยการวดัมูลค่า
ยติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ผลก าไรหรือขาดทุนสะสมท่ีสะสมไวก่้อนหนา้ในส ารองการ
วดัมูลค่าเงินลงทุนจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ไปก าไรหรือขาดทุนแต่จะโอนไปก าไรสะสม 

หนีสิ้นทำงกำรเงิน 

หน้ีสินทางการเงินทั้งหมดวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง
หรือดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

หน้ีสินทางการเงินแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน เม่ือหน้ีสินทางการเงินเป็น  
(1) ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายท่ีรับรู้โดยผู ้ซ้ือในการรวมธุรกิจ (2) ถือไว้เพื่อค้า หรือ  
(3) เลือกก าหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
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 กรรมการ 
 (คุณทอมม่ี  เตชะอบุล)  

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทเป็นท่ีถือไวเ้พื่อคา้ หากเขา้เง่ือนไขดงัน้ี 
• ไดม้าโดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อซ้ือกลบัคืนในอนาคตอนัใกล ้หรือ 

• ถูกก าหนดให้เปนส่วนหน่ึงของกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึง กลุ่มบริษทับริหารเป็นกลุ่ม  
ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก และมีหลกัฐานท่ีแสดงถึงรูปแบบของการท าก าไรระยะสั้นท่ี
เกิดขึ้นจริงในปัจจุบนั หรือ 

• เป็นอนุพันธ์ ยกเวน้อนุพนัธ์ท่ี เป็นสัญญาค ้ าประกันทางการเงินหรือเลือกก าหนดให้เป็น
เคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงในส่วนท่ีมีประสิทธิผล 

หน้ีสินทางการเงินนอกเหนือจากหน้ีสินทางการเงินท่ีถือไวเ้พื่อคา้หรือเป็นส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่า
จะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้โดยผูซ้ื้อในการรวมธุรกิจ อาจเลือกก าหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก หากเขา้เง่ือนไขดงัน้ี 

• การก าหนดดงักล่าวช่วยขจดัหรือลดความไม่สอดคลอ้งในการวดัมูลค่าหรือการรับรู้รายการ
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีจะเกิดขึ้น หรือ 

• หน้ีสินทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินหรือทั้ง
สองแบบท่ีมีการบริหารและประเมินผลการด าเนินงานดว้ยเกณฑม์ูลค่ายติุธรรมซ่ึงสอดคลอ้ง
กบักลยุทธ์การบริหารความเส่ียง หรือกลยทุธ์การลงทุนของกลุ่มบริษทัท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
และขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มดงักล่าวมีการน าเสนอเป็นการภายใน หรือ 

• หน้ีสินทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาท่ีมีอนุพนัธ์แฝงหน่ึงรายการหรือมากกว่า และ 
TFRS 9 อนุญาตให้สัญญาแบบผสมทั้งสัญญาเลือกก าหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน 

หน้ีสินทางการเงินแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมกบั
ก าไรหรือขาดทุนใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
ตราบเท่าท่ีหน้ีสินทางการเงินนั้นไม่เป็นส่วนหน่ึงของความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียงท่ี
เลือกก าหนดไว ้ก าไรหรือขาดทุนสุทธิรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเกิดจาก
การรวมกันของดอกเบ้ียจ่ายใด ๆ ของหน้ีสินทางการเงินและรวมอยู่ในรายการ “ก าไรจากเงิน
ลงทุนและตราสารอนุพนัธ์” ในก าไรหรือขาดทุน 
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 กรรมการ 
 (คุณทอมม่ี  เตชะอบุล)  

แต่อย่างไรก็ตามส าหรับหน้ีสินทางการเงินท่ีเลือกก าหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน จ านวนเงินของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของหน้ีสินนั้นรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เวน้
แต่การรับรู้ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของหน้ีสินในก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนนั้นจะก่อให้เกิดหรือขยายการจบัคู่อย่างไม่เหมาะสมทางการบัญชีในก าไรหรือ
ขาดทุน จ านวนเงินท่ีเหลือจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับความเส่ียงด้านเครดิตของหน้ีสินทาง
การเงินท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะไม่จดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัเป็นก าไรหรือ
ขาดทุนแต่จะโอนไปก าไรสะสมเม่ือตดัรายการหน้ีสินทางการเงินแทน 

หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่เป็น (1) ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้โดยผูซ้ื้อในการรวมธุรกิจ  
(2) ถือไวเ้พื่อคา้ หรือ (3) เลือกก าหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนวดัมูลค่า
ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเป็นวิธีการค านวณราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสินทางการเงินและปันส่วน
ดอกเบ้ียจ่ายตลอดช่วงระยะเวลาท่ีเก่ียวข้อง อัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงคืออตัราท่ีใช้ในการคิดลด
ประมาณการเงินสดจ่ายในอนาคต (รวมถึงค่าธรรมเนียมและตน้ทุนในการรับและจ่ายทั้งหมด ซ่ึง
เป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ตน้ทุนการท ารายการ และส่วนเกินหรือส่วนลดมูลค่าอ่ืน ๆ) 
ตลอดอายุท่ีคาดไวข้องหน้ีสินทางการเงินหรือ (ตามความเหมาะสม) ระยะเวลาท่ีสั้นกว่า เพื่อให้
ไดร้าคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสินทางการเงิน 

การตดัรายการของหน้ีสินทางการเงิน 
กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงิน เฉพาะเม่ือภาระผกูพนัของกลุ่มบริษทัไดมี้การปฏิบติัตาม
แลว้ไดมี้การยกเลิก หรือส้ินสุด ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินทางการเงินท่ีตดั
รายการและส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายและคา้งจ่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
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 ................................................................. 
 กรรมการ 
 (คุณทอมม่ี  เตชะอบุล)  

เม่ือกลุ่มบริษทัแลกเปล่ียนตราสารหน้ีท่ีมีความแตกต่างอย่างมากในขอ้ก าหนดกบัผูใ้ห้กูต้อ้งถือ
เป็นการส้ินสุดของหน้ีสินทางการเงินเดิม และถือเป็นการรับรู้รายการของหน้ีสินทางการเงินใหม่ 
ในท านองเดียวกันกลุ่มบริษทับันทึกการเปล่ียนแปลงอย่างมากในข้อก าหนดของหน้ีสินทาง
การเงินท่ีมีอยู่หรือบางส่วนของการส้ินสุดของหน้ีสินทางการเงินเดิม และถือเป็นการรับรู้รายการ
ของหน้ีสินทางการเงินใหม่ โดยสมมติว่าขอ้ก าหนดจะมีความแตกต่างอย่างมากหากการคิดลด
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดภายใต้เง่ือนไขใหม่รวมถึงค่าธรรมเนียมจ่ายใด ๆ สุทธิด้วย
ค่าธรรมเนียมรับใด ๆ และคิดลดโดยใช้อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเดิม ซ่ึงมีความแตกต่างอย่างน้อย
ร้อยละ 10 จากการคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดคงเหลือของหน้ีสินทางการเงินเดิม หาก
การเปล่ียนแปลงไม่เป็นนัยส าคญั ผลแตกต่างระหว่าง (1) มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินก่อนมีการ
เปล่ียนแปลงและ (2) มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดหลงัจากเปลี่ยนแปลง ควรรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุนเป็นก าไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในก าไรและขาดทุนอ่ืน 

นโยบายการบัญชีท่ีปฏิบัติใช้ก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 
(1) ลูกหน้ี/เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หมายถึง ยอดสุทธิลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย์
และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าหลังหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  ลูกหน้ี ธุรกิจหลักทรัพย ์
ประกอบด้วย ลูกหน้ีซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์ลูกหน้ี
ทรัพย์สินวางประกัน ลูกหน้ีธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ีซ้ือ
หลกัทรัพยด์้วยเงินสดเป็นบัญชีท่ีลูกหน้ีจะต้องช าระราคาค่าซ้ือหลกัทรัพยใ์ห้กลุ่มบริษทั
ภายใน 2 วนัท าการ ส าหรับลูกหน้ีซ้ือหลกัทรัพยต์ราสารทุน และตามขอ้ตกลงการช าระเงิน
ส าหรับลูกหน้ีซ้ือหลักทรัพย์ตราสารหน้ี ลูกหน้ีเงินให้กู ้ยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย์เป็นบัญชีท่ี
ลูกหน้ีสามารถกูย้ืมเงินเพื่อซ้ือหลกัทรัพยไ์ดโ้ดยตอ้งวางหลกัประกนัการช าระหน้ีในอตัราท่ี
ไม่ต ่ ากว่าอัตราท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด  ลูกหน้ีอ่ืนรวมลูกหน้ีซ้ือ
หลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ดว้ยเงินสดท่ีไม่สามารถช าระเงินไดภ้ายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดและลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ท่ีอยู่ระหว่างด าเนินคดี 
ประนอมหน้ีหรือผอ่นช าระ 
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เจา้หน้ีธุรกิจหลักทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า หมายถึง ภาระของกลุ่มบริษทัจากการ
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีต่อบุคคลภายนอก เช่น ยอดดุล
สุทธิเจ้าหน้ีลูกค้าซ้ือหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ภาระท่ีต้องส่งมอบหลักทรัพย์เน่ืองจากการ
ขายชอร์ตหรือการยืมหลกัทรัพย ์และภาระท่ีตอ้งส่งคืนทรัพยสิ์นท่ีกลุ่มบริษทัถือไวเ้พื่อเป็น
ประกนัการใหย้มืหลกัทรัพย ์ 

กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัในการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะลูกหน้ีแต่ละราย
และโดยรวมประกอบกับการพิจารณาตามกฎเกณฑ์ประกาศของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กธ.33/2543 และ กธ.5/2544 ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม 
2543 และวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2544 ตามล าดับ ซ่ึงการประเมินน้ีรวมถึงการพิจารณาความ
เส่ียงและมูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์ใช้ค  ้าประกัน กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับ
ลูกหน้ีเม่ือหน้ีนั้นมีหลกัประกันไม่เพียงพอและ/หรือมีโอกาสท่ีลูกหน้ีจะช าระเงินตน้และ
ดอกเบ้ียคืนไม่ครบจ านวน 

ทั้งน้ีกลุ่มบริษัทถือพื้นฐานการจัดชั้นหน้ีและการตั้งส ารองตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดโดย
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ก) มูลหน้ีจดัชั้นสูญ หมายถึง 
1) มูลหน้ีของลูกหน้ีท่ีได้ติดตามทวงถามจนถึงท่ีสุดแล้ว แต่ไม่ได้รับการช าระหน้ี และ 

กลุ่มบริษทัไดด้ าเนินการจ าหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ีตามกฎหมายภาษีอากรแลว้ 
2) มูลหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาปลดหน้ีให ้

ข) มูลหน้ีจดัชั้นสงสัยจะสูญ หมายถึง มูลหน้ีเฉพาะส่วนท่ีสูงเกินกว่าหลกัประกนัของลูกหน้ีท่ีเขา้
ลกัษณะดงัน้ี  
1) ลูกหน้ีทั่วไป ลูกหน้ีสถาบันการเงินท่ีมีปัญหา และลูกหน้ีอ่ืนท่ีมีหลักประกันต ่ากว่า 

มูลหน้ี 
2) ลูกหน้ีผอ่นช าระรายท่ีมีงวดการช าระเงินไม่เกินทุกสามเดือน ซ่ึงคา้งช าระเงินตน้หรือ

ดอกเบ้ียตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป 
3) ลูกหน้ีผ่อนช าระรายท่ี มีงวดการช าระเงินเกินกว่าทุกสามเดือน เว้นแต่มีหลักฐาน 

ท่ีชดัเจนและมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บช าระหน้ีทั้งหมด 
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ค) มูลหน้ีจดัชั้นต ่ากว่ามาตรฐาน หมายถึง มูลหน้ีส่วนท่ีไม่สูงเกินกว่าหลกัประกนัของลูกหน้ีท่ี
เขา้ลกัษณะตาม ข) 

ทั้ งน้ีกลุ่มบริษัทตัดจ าหน่ายลูกหน้ีจัดชั้นสูญออกจากบัญชีทันทีท่ีพบรายการ และตั้ งค่าเผื่อหน้ี 
สงสัยจะสูญในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละหน่ึงร้อยของมูลหน้ีจดัชั้นสงสัยทั้งจ านวน   

(2) เงินลงทุน 

เงินลงทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซ่ึงถือไวเ้พื่อคา้ แสดงในมูลค่ายุติธรรม
กลุ่มบริษทับนัทึกการเปล่ียนแปลงจากการวดัมูลค่าของเงินลงทุนเป็นรายการก าไรหรือขาดทุน
ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัตั้งใจและสามารถถือจนครบก าหนด แสดงในราคาทุนตัด
จ าหน่าย หักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือมากับมูลค่า 
ไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถูกตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดอายขุองตราสารหน้ีท่ีเหลือ 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด 
นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พื่อคา้หรือตั้งใจถือไวจ้นครบก าหนด จดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย
และแสดงในมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าว แสดงเป็น
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของในส่วนของเจา้ของ ยกเวน้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงิน
ลงทุนจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และเม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุนจะตอ้งรับรู้ผลก าไร
หรือขาดทุนท่ีเคยบนัทึกในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของในส่วนของเจา้ของโดยตรงเขา้
ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนประเภทท่ีมีดอกเบ้ีย จะตอ้งบนัทึก
ดอกเบ้ียในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

เงินลงทุนในเงินฝากในสถาบนัการเงิน ไดแ้ก่ เงินฝากประจ า ตัว๋สัญญาใช้เงินท่ีมีก าหนดจ่ายคืน 
เกินกว่า 3 เดือน นับจากวนัท่ีไดม้า เงินฝากท่ีมีภาระผูกพนั และบตัรเงินฝากท่ีมีอายุภายใน 3 เดือน
นบัจากวนัท่ีไดม้า แต่กลุ่มบริษทัมีความตั้งใจท่ีจะถือต่อไปในรูปแบบเดิมโดยการต่อตัว๋   

เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนสุทธิ
จากค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
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มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ 
ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของงวด/ปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วย
ลงทุนในกองทุนปิดค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน มูลค่ายติุธรรมของตราสารหน้ี
ค านวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนเสนอซ้ือล่าสุดของสมาคมตราสารหน้ีไทย 

การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนในตราสารทุนใช้วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก และส าหรับเงินลงทุน           
ในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ใชวิ้ธีเขา้ก่อนออกก่อน 

การดอ้ยค่า 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) ของเงินลงทุนบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เม่ือราคาตามบญัชี
สูงกวา่ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

3.2 สัญญำเช่ำ 
นโยบายการบัญชีท่ีปฏิบัติใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษทัท่ีเป็นผูเ้ช่า 
กลุ่มบริษทัประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ ณ  วนัเร่ิมตน้ของ
สัญญาเช่า บริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกับทุกขอ้ตกลง
สัญญาเช่าท่ีเป็นสัญญาเช่า ยกเวน้สัญญาเช่าระยะสั้น (อายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่า) และ
สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าต ่า รายการท่ีมีมูลค่าเล็กน้อย สัญญาเช่าเหล่าน้ี กลุ่มบริษทัรับรู้การ
จ่ายช าระตามสัญญาเช่าเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงานดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า เวน้แต่เกณฑ์ท่ี
เป็นระบบอ่ืนท่ีดีกว่าซ่ึงเป็นตวัแทนของรูปแบบเวลาท่ีแสดงถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการใช้
สินทรัพยท่ี์เช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ียงัไม่ได้
จ่ายช าระ ณ วนันั้น โดยคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่า แต่หากอตัรานั้นไม่สามารถ
ก าหนดได ้กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่ม 

การวดัมูลค่าภายหลงัของหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยการเพิ่มมูลค่าตามบญัชีเพื่อสะทอ้นดอกเบ้ียจาก
หน้ีสินตามสัญญาเช่า (ใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง) และลดมูลค่าตามบญัชีเพื่อสะทอ้นการช าระการจ่าย
ช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระ 
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สินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยการวดัมูลค่าเร่ิมแรกกบัหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งการจ่าย
ช าระตามสัญญาเช่าใด ๆ ท่ีจ่ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลหัก
ส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีได้รับใด ๆ และต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกใด ๆ การวดัมูลค่าภายหลังของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใชโ้ดยใชร้าคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัตาม TFRS 16 อนุญาตให้ผูเ้ช่าไม่แยกส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าและ
บนัทึกสัญญาเช่าใด ๆ และส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าท่ีเก่ียวขอ้งเป็นขอ้ตกลงเดียวกนั บริษทัใช้
ขอ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัดงักล่าว 

กลุ่มบริษทัท่ีเป็นผูใ้หเ้ช่า 

สัญญาเช่าซ่ึงบริษทัย่อยเป็นผูใ้ห้เช่าจดัประเภทรายการเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือด าเนินงาน เม่ือ
เง่ือนไขของสัญญาเช่าโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของความเป็นเจ้าของให้แก่ 
ผูเ้ช่า สัญญาดงักล่าวจดัประเภทรายการเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าอ่ืน ๆ ทั้งหมดจดัประเภท
เป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน 

รายไดค้่าเช่าจากสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้ง ตน้ทุน
ทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นจากการเจรจาและเขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานถูกรวมเป็นมูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยท่ี์เช่าและรับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

จ านวนเงินท่ีจะได้รับจากผูเ้ช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงินรับรู้เป็นลูกหน้ีด้วยจ านวนท่ีเท่ากับเงิน
ลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า รายไดจ้ากสัญญาเช่าการเงินปันส่วนตลอดงวดบญัชีเพื่อสะทอ้นถึงอตัรา
ผลตอบแทนรายงวดคงท่ีของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่า 

เม่ือสัญญาท่ีประกอบดว้ยส่วนประกอบท่ีเป็นการเช่าและส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทั
น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ เพื่อปันส่วน
ขอ้พิจารณาภายใตส้ัญญากบัแต่ละส่วนประกอบ 

171บริิษััท คัันทริ่� กริ๊�ป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กัดิ้ (มห�ชน)



 
- 35 - 

 

 ................................................................. 
 กรรมการ 
 (คุณทอมม่ี  เตชะอบุล)  

นโยบายการบัญชีท่ีปฏิบัติใช้ก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

สินทรัพยท่ี์เช่า 
สัญญาเช่าท่ีกลุ่มบริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครอง
ทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้น ๆ ยกเวน้กรรมสิทธ์ิทางกฎหมายจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน สินทรัพย์
ท่ีเช่าท่ีไดม้าโดยท าสัญญาเช่าทางการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่านับจากวนัเร่ิมต้นของ
สัญญาเช่า หักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ี
เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึก
โดยตรงในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

3.3 การรับรู้รายได ้

ค่านายหนา้และค่าธรรมเนียมและบริการ 

1) ค่านายหนา้ 

ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ถือเป็นรายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง
ในวนัท่ีมีการซ้ือขายโดยคิดในอตัราร้อยละของมูลค่าการท าธุรกรรมการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละ
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีด าเนินการ 

2) ค่าธรรมเนียมและบริการ 

ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์และค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาในการจดัหาแหล่งเงินทุน 

รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์และค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาในการจดัหาแหล่งเงินทุน  
จะรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงเม่ือมีการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์หรือจดัหาแหล่งเงินทุนแลว้เสร็จตามสัญญา 

ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาทางการเงิน 

รายไดค้่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาทางการเงินจะรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดป้ฎิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน
ตลอดช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงท่ีใหบ้ริการแก่ลูกคา้ และรับรู้ตามอตัราท่ีตกลงไวใ้นสัญญากบัลูกคา้ 
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ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

รายไดค้่าธรรมเนียมการบริหารจดัการกองทุนส่วนบุคคลจะรับรู้ตลอดช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงท่ี  
กลุ่มบริษทัไดบ้ริหารจดัการกองทุน โดยคิดในอตัราร้อยละของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน
ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

ค่าธรรมเนียมจากการซ้ือขายหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมจากการซ้ือขายหน่วยลงทุนเป็นรายไดจ้ากการเป็นตวัแทนสนบัสนุนการขายหรือ
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมดงักล่าวประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียมการ
ซ้ือขายหน่วยลงทุนซ่ึงรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงเม่ือบริการเสร็จส้ิน และค่าตอบแทนหลงัจากรับ
เป็นลูกคา้ (Retaining fee) รับรู้ตลอดช่วงเวลาท่ีใหบ้ริการ 

3) รายไดด้อกเบ้ีย 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 
บริษทัรับรู้รายไดด้อกเบ้ียดว้ยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  

บริษัทค านวณรายได้ดอกเบ้ียโดยใช้อัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงกับมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของ
สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 
รายไดด้อกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์

ดอกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้ง เวน้แต่มีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินตน้และ
ดอกเบ้ีย กลุ่มบริษทัจึงสามารถหยดุรับรู้รายไดด้อกเบ้ียดงักล่าวตามเกณฑค์งคา้ง   

กรณีดงัต่อไปน้ี ถือวา่มีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินตน้และดอกเบ้ีย 

1) ลูกหน้ีทัว่ไปท่ีมีหลกัประกนัต ่ากวา่มูลหน้ี 
2) ลูกหน้ีผอ่นช าระรายท่ีมีงวดการช าระเงินไม่เกินทุกสามเดือน ซ่ึงคา้งช าระเงินตน้หรือดอกเบ้ีย

ตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป 
3) ลกูหน้ีผอ่นช าระรายท่ีมีงวดการช าระเงินเกินกวา่ทุกสามเดือน เวน้แต่มีหลกัฐานท่ีชดัเจน

และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บช าระหน้ีทั้งหมด 
4) ลูกหน้ีสถาบนัการเงินท่ีมีปัญหา 
5) ลูกหน้ีอ่ืนท่ีคา้งช าระดอกเบ้ียตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป 
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เง่ือนไขดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

4) ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพนัธ์ 

ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพนัธ์รับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

3.4 การรับรู้ค่าใชจ่้าย 
ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

3.5 การรับรู้และการตดัจ าหน่ายบญัชีเงินฝากของลูกคา้ 
บริษทัย่อยบนัทึกเงินท่ีลูกคา้วางไวก้ับกลุ่มบริษทัเพื่อการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ญัชีเงินสด การซ้ือขาย
หลกัทรัพย ์บญัชีเงินฝาก การซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นระบบเครดิตบาลานซ์ และการซ้ือขายสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์และหน้ีสินของบริษัทย่อยและ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน  
บริษทัย่อยไดต้ดัรายการดงักล่าวออกทั้งดา้นสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีเป็นของบริษทัยอ่ยเท่านั้น 

3.6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารกระแสรายวนั  
เงินฝากธนาคารออมทรัพย ์เงินฝากประจ าท่ีมีอายุคงเหลือไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีได้มา และ 
ไม่มีภาระผูกพนั ตั๋วเงินประเภทเผื่อเรียก และตั๋วสัญญาใช้เงินท่ีมีวนัถึงก าหนดภายใน 3 เดือน 
นับจากวันท่ีได้มา ซ่ึงเป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย ์

3.7 ลูกหน้ี / เจา้หน้ีส านกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์
ยอดดุลสุทธิลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีท่ีเกิดจากการช าระราคาซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
ผ่านส านักหักบัญชีของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในแต่ละวนัและยอดดุลสุทธิลูกหน้ี หรือเจ้าหน้ี
บริษทัหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีเกิดจากการช าระราคาซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นต่างประเทศผ่านบริษทั
หลกัทรัพยต่์างประเทศ แสดงเป็นยอดดุลสุทธิลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีส านกัหกับญัชี  

3.8 การยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์
กลุ่มบริษทัประกอบธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรัพยเ์ฉพาะในฐานะเป็นตวัการ (Principal)  
โดยเขา้เป็นคู่สัญญากบัผูย้มืและผูใ้หย้มืหลกัทรัพย ์
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กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีรับรู้ภาระท่ีตอ้งส่งคืนหลกัทรัพยท่ี์ยืมมาซ่ึงได้น าไปขายเป็น “เจา้หน้ี
ธุรกรรมการยืมและให้ยมืหลกัทรัพย”์ ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
กลุ่มบริษทัปรับปรุงบญัชีเจา้หน้ีธุรกรรมการยืมและให้ยมืหลกัทรัพยโ์ดยค านวณจากราคาเสนอ
ขายล่าสุด ณ ส้ินวนัท าการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัท
บันทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่าดังกล่าวเป็นรายการก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
นอกจากน้ีเงินสดท่ีบริษทัน าไปวางเป็นหลกัประกนับนัทึกในบญัชี  “ลูกหน้ีทรัพยสิ์นวางประกนั” 
ค่าธรรมเนียมการยืมหลกัทรัพยบ์นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้งตามระยะเวลาการยมื 

3.9 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่า  
ตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

บริษัทร่วม คือ กิจการท่ีอยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญของกลุ่มบริษัท โดยอิทธิพลอย่าง                 
มีนัยส าคญั คือ อ านาจในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกับนโยบายทางการเงินและ   
การด าเนินงานของผูไ้ดรั้บการลงทุน แต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว 

ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างระหว่างตน้ทุนของเงินลงทุนกบัมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพย  ์หน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นท่ีระบุได้ในบริษทัร่วมเป็นค่าความนิยม ซ่ึงแสดง
รวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีเงินลงทุน 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) ของเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมในงบก าไรขาดทุน
และก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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3.10 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ท่ี ดิน แสดงในราคาทุน  อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและ 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และค านวณโดยวิธี เส้นตรง 
ตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของอาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการ เม่ืออาคารและอุปกรณ์
นั้นพร้อมใชง้าน 

ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์แสดงไดด้งัน้ี 

อาคาร 20  ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร/อาคารในท่ีเช่า 5  ปี  
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน 3 - 5  ปี 
ยานพาหนะ 5  ปี 

สินทรัพยท่ี์เช่า 
สัญญาเช่าท่ีกลุ่มบริษทัได้รับส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครอง
ทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ยกเวน้กรรมสิทธ์ิทางกฎหมายจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน สินทรัพย ์
ท่ีเช่าท่ีได้มาโดยท าสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นสินทรัพยด์้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่า
ปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าที่ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่านับจากวนั
เร่ิมตน้ของสัญญาเช่า หักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า (ถา้มี) ค่าเช่าท่ีช าระ 
จะแยกเป็น ส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงินและส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา ค่าใชจ่้ายทางการเงิน
จะบนัทึกโดยตรงในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

การดอ้ยค่า 
อาคารและอุปกรณ์จะมีการทดสอบการดอ้ยค่าเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่ อาคารและอุปกรณ์นั้นอาจดอ้ยค่า  

รายการก าไรและขาดทุนจากการจ าหน่ายค านวณโดยการเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บ
กบัราคาตามบญัชี และบนัทึกรวมในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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3.11 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายกุารให้ประโยชน์ทราบแน่นอนแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม 
และค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าตดัจ าหน่ายบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ค านวณโดย
วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแต่ละรายการเม่ือ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ทราบแน่นอนนั้นพร้อมใชง้าน 

ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์แสดงไดด้งัน้ี 

ค่าธรรมเนียมการใชร้ะบบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 1 - 5 ปี 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 - 10 ปี 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์บางส่วนมีอายุการใช้ประโยชน์ท่ีไม่ทราบแน่นอน  เน่ืองจากคาดว่า 
จะก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดสุทธิแก่กิจการอยา่งไม่มีส้ินสุด 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน จะทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี หรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีวา่ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนั้นอาจดอ้ยค่าและ
ตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

3.12 สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 
สินทรัพยจ์ดัเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย เม่ือมูลค่าตามบญัชีท่ีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย
มิใช่มาจากการใช้สินทรัพยน์ั้นต่อไป ซ่ึงผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัคาดว่า การขายมีความเป็นไปได้
สูงมาก และสินทรัพยด์งักล่าวจะตอ้งมีไวเ้พื่อขายทนัทีในสภาพปัจจุบนั 

สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายประกอบดว้ย อสังหาริมทรัพยซ่ึ์งแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่ายุติธรรม
หกัตน้ทุนในการขายแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 

3.13 สิทธิการเช่า 
สิทธิการเช่าแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี)  

ค่าตดัจ าหน่ายบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
สัญญาเช่า 
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3.14 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี)  

3.15 หลกัทรัพยข์ายโดยมีสัญญาซ้ือคืน 
บริษทัท าสัญญาขายหลกัทรัพยโ์ดยมีสัญญาซ้ือคืน โดยมีการก าหนดวนัท่ีและราคาท่ีแน่นอนใน
อนาคต หลกัทรัพยข์ายโดยมีสัญญาซ้ือคืนแสดงเป็นหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจ านวน
เงินท่ีไดรั้บจากการขายหลกัทรัพยด์งักล่าว ผลต่างระหว่างราคาขายและราคาซ้ือจะถูกรับรู้ตามเกณฑ์
คงคา้งตามระยะเวลาของรายการ ซ่ึงแสดงรวมอยู่ในตน้ทุนทางการเงินหลกัทรัพยภ์ายใตส้ัญญา
ดงักล่าวถือเป็นหลกัประกนั 

3.16 เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์
เจ้าหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยเ์ป็นภาระของบริษทัย่อยจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละธุรกิจ
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีต่อบุคคลภายนอก 

3.17 หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์  
บริษัทย่อยบันทึกภาระจากใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นรายการหน้ีสินและบันทึกการ
เปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน มูลค่ายุติธรรมของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ค  านวณจากราคาเสนอขายหลงัสุด ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของปี
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

3.18 หุน้กูอ้นุพนัธ์แฝง 
หุ้นกู้ท่ีบริษัทเสนอขายให้กับลูกค้าท่ีเป็นนักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนรายใหญ่ ออกภายใต้
เง่ือนไขท่ีได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์และ
สินทรัพยอ์า้งอิงเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

หุ้นกูจ้ะถูกบนัทึกตามราคาทุนตดัจ าหน่ายปรับดว้ยส่วนลดในหุ้นกู ้ส่วนลดจะตดัจ าหน่ายตามวิธี
อตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงซ่ึงจ านวนท่ีตดัจ าหน่ายน้ีจะแสดงเป็นดอกเบ้ียจ่ายในงบก าไรขาดทุนและ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ตราสารอนุพันธ์แฝงบันทึกเป็นสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้การ
เปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในการพิจารณามูลค่า
ยุติธรรม บริษทัใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าและแบบจ าลองทางทฤษฎี ขอ้มูลท่ีใช้ในแบบจ าลอง
ไดม้าจากสภาวะตลาดท่ีสามารถสังเกตไดซ่ึ้งรวมถึงอตัราดอกเบ้ียราคาอา้งอิงและความผนัผวนของ
สินทรัพยอ์า้งอิง 
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3.19 เงินกูย้มื 
เงินกูย้ืมรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บ ในเวลาต่อมาเงินกูย้ืมวดัมูลค่า
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนเม่ือเทียบ 
กับมูลค่าท่ีจ่ายคืนเพื่อช าระหน้ีนั้ นจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
ตลอดช่วงเวลาการกูย้มื 

3.20 ประมาณการหน้ีสิน 
กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินในงบการเงิน เม่ือสามารถประมาณมูลค่าหน้ีสินนั้นได้อย่าง
น่าเช่ือถือ และเป็นภาระผูกพนัในปัจจุบันเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ท่ีจะท าให้กลุ่มบริษทั
สูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อบริษทัเพื่อจ่ายช าระภาระผกูพนัดงักล่าว 

3.21 ผลประโยชน์พนกังาน 
3.21.1 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

เงินจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

3.21.2 ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 
กลุ่มบริษัทค านวณภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานจากข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย  
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected 
Unit Credit Method)  ซ่ึงเป็นการประมาณการจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดของ
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายในอนาคตโดยค านวณบนพื้นฐานของขอ้สมมติฐานทาง
คณิตศาสตร์ประกันภัย อันได้แก่ เงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตรามรณะ  
อายุงานและปัจจยัอ่ืนๆ ทั้งน้ีอตัราคิดลดท่ีใช้ในการค านวณภาระผูกพนัผลประโยชน์
ของพนกังานหลงัออกจากงานนั้นอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล 

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานเป็น
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ผลก าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานรับรู้ในรายการก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 
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3.22 ภาษีเงินได ้
ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยค านวณจาก
ก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ 
วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษี
ท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ               
แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี  รวมทั้ ง 
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก าไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุน
ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่
ว่ากลุ่มบริษทัจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมด
หรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของหากภาษีท่ีเกิดขึ้น
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 

3.23 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและก าไรตอ่หุน้ปรับลด 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธิส าหรับปีท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ดว้ยจ านวน
หุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี และก าไรต่อหุ้นปรับลด
ค านวณจากจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีรวมสมมติฐานว่าหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดได้
ถูกแปลงเป็นหุน้สามญัทั้งหมด 
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3.24 รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
กลุ่มบริษทัแปลงค่ารายการบญัชีท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดขึ้นระหว่างปีเป็นเงินบาท               
ดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินใน
สกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราอา้งอิงของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ณ วนันั้น ก าไรหรือขาดทุนจากการปริวรรตเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดจากการแปลงค่า
และการช าระเงินรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

3.25 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาท่ีจะได้รับจากการขายสินทรัพย  ์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินในรายการ 
ท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ไม่ว่าราคานั้นจะสามารถสังเกตได้
โดยตรงหรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินรายการใดรายการหน่ึง กลุ่มบริษทัพิจารณาถึงลกัษณะของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
นั้นซ่ึงผูร่้วมตลาดจะน ามาพิจารณาในการก าหนดราคาของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ณ วนัท่ีวดัมูลค่า  

นอกจากน้ี  การวัดมูลค่ายุติธรรมได้จัดล าดับชั้ นเป็นระดับท่ี  1 ระดับท่ี  2 และระดับท่ี  3  
โดยแบ่งตามล าดับขั้นของขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้ และตามล าดับความส าคญัของขอ้มูลท่ีใช ้
วดัมูลค่ายติุธรรม ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 

- ระดบัท่ี 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย ์
หรือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

- ระดบัท่ี 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือ
หน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ระดบัท่ี 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

3.26  ประมาณการทางบญัชีและแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
ในการจดัท างบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั
ตอ้งอาศยัดุลยพินิจหลายประการในการก าหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการ และการตั้ง
ข้อสมมติฐาน ซ่ึงมีผลกระทบต่อการแสดงจ านวนสินทรัพย์ หน้ีสินและการเปิดเผยข้อมูล
เก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รวมทั้งการแสดง
รายได้ และค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี ถึงแม้ว่าการประมาณการของผูบ้ริหารได้พิจารณาอย่าง
สมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณ
การนั้น การใชดุ้ลยพินิจท่ีส าคญัในการใชน้โยบายการบญัชีของบริษทักลุ่มบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 
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3.26.1 การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชีขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ท่ีจะมี
ก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวมาใชห้ักภาษีได ้ซ่ึงมาจาก
การใชส้มมติฐานเก่ียวกบัผลประกอบการในอนาคตของการกลุ่มบริษทั 

3.26.2 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานขึ้นอยู่กับหลายปัจจยัท่ีใช้ในการ
ค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติฐานหลายตวั รวมถึงอตัราคิดลด 
การเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐานเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพนั
ดงักล่าว 

กลุ่มบริษทัไดพ้ิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่อตัราดอกเบ้ียท่ีควร
จะใช้ในการก าหนดมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายภาระ
ผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ในการพิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมกลุ่มบริษทัพิจารณาใช้
อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีตอ้งจ่าย
ช าระผลประโยชน์ และมีอายุครบก าหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งจ่ายช าระภาระผกูพนั
ท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลเพิ่มเติมไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 29 

ตน้ทุนบริการในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขโครงการจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จเม่ือการแกไ้ขโครงการมีผลบงัคบัใช ้

3.26.3 การวดัมูลค่ายติุธรรมและกระบวนการประเมินมูลค่า 
สินทรัพย์และหน้ีสินบางรายการของกลุ่มบริษัทวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการรายงานทางการเงิน  คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู ้จัดตั้ ง
คณะกรรมการประเมินมูลค่า ซ่ึงมีผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินเป็นผู ้รับผิดชอบหลักเพื่อ
ก าหนดเทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมและขอ้มูลส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรม 

กลุ่มบริษทัใชข้อ้มูลในตลาดท่ีสามารถสังเกตไดใ้นการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการ
สินทรัพยห์รือหน้ีสิน กรณีท่ีขอ้มูลระดบั 1 ไม่สามารถหาได ้กลุ่มบริษทัจะใชข้อ้มูลอ่ืนท่ี
สังเกตไดไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

ขอ้มูลเก่ียวกบัเทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลท่ีใช้ในการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินรายการต่าง ๆ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 50.6 
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3.26.4 การค านวณค่าเผื่อผลขาดทุน 
เม่ือวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น กลุ่มบริษทัใช้ความสมเหตุสมผล
และประกอบกบัขอ้มูลการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตท่ีขึ้นอยู่กบัสมมติฐานส าหรับ
การเคล่ือนไหวในอนาคตของตวัผลกัดนัทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนัและผลกระทบจากตวั
ผลกัดนักบัแต่ละรายการ 

ร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นเม่ือลูกหน้ีปฏิบติัผิดสัญญา เป็นการประมาณการ
ของผลขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบติัผิดสัญญา โดยขึ้นอยู่กบัผลแตกต่างระหว่างกระแส
เงินสดตามสัญญาท่ีครบก าหนดและส่ิงท่ีผูใ้ห้กูค้าดหวงัจะไดรั้บ โดยพิจารณาถึงกระแส
เงินสดท่ีเกิดขึ้นจากหลกัประกนัและการรับประกนัดา้นเครดิตของสินทรัพยโ์ดยรวม 

ความน่าจะเป็นของการปฏิบติัผิดสัญญา ประกอบด้วย ขอ้มูลน าเขา้ท่ีส าคญัในการวดั
มูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ความน่าจะเป็นของการปฏิบติัผิดสัญญา 
คือประมาณการของโอกาสท่ีจะปฏิบติัผิดสัญญาตลอดช่วงเวลา การค านวณรวมถึงขอ้มูล
ในอดีต สมมติฐาน และความคาดหวงัของสภาวะในอนาคต 

4. ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบักระแสเงินสด 
4.1 รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด มีดงัน้ี 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ี
ก าหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสุทธิจากภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งแสดง
เป็นรายการหักในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นในงบการเงินรวมจ านวนประมาณ (352.2) 
ลา้นบาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวนประมาณ (211.4) ลา้นบาท ตามล าดบั 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
และปรับปรุงส่วนต ่ากว่าทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนท่ีขายระหว่างปีสุทธิจากภาษีเงินได้ท่ี
เก่ียวขอ้งแสดงเป็นรายการหักในองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นในงบการเงินรวมจ านวน
ประมาณ (196.7) ลา้นบาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวนประมาณ (210.9) ลา้นบาท ตามล าดบั 
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4.2 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
ในงบการเงินรวมประกอบดว้ย  

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วันที่  กระแสเงินสด  กำรเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เงินสด  ณ วันที่ 
 1 มกรำคม            31 ธันวำคม 
 2563    ครบก ำหนด  ต่ออำยุสัญญำ  กำรตัดจ ำหน่ำย  อื่น ๆ  2563 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน              
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 150,000  200,000  -  -  -  -  350,000 

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูย้ืมอื่น              
ตัว๋แลกเงิน 167,500  (147,500)  1,137,500  (1,137,500)  -  -  20,000 
หุ้นกูอ้นุพนัธ์ 10,000  (10,000)  -  -  -  -  - 
รวม 177,500  (157,500)  1,137,500  (1,137,500)  -  -  20,000 

              
ตราสารหน้ี - หุ้นกู้ 978,118  (251,324)  -  -  4,182  -  730,976 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 82,370  (39,335)  -  -  -  7,338  50,373 

 

 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วันที่  กระแสเงินสด  กำรเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เงินสด  ณ วันที่ 
 1 มกรำคม            31 ธันวำคม 
 2562    ครบก ำหนด  ต่ออำยสัุญญำ  กำรตัดจ ำหน่ำย  อื่น ๆ  2562 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน              
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน -  150,000  -  -  -  -  150,000 

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูย้ืมอื่น              
ตัว๋แลกเงิน 212,500  (45,000)  (505,000)  505,000  -  -  167,500 
หุ้นกูอ้นุพนัธ์ -  10,000  -  -  -  -  10,000 
รวม 212,500  (35,000)  (505,000)  505,000  -  -  177,500 

              
ตราสารหน้ี - หุ้นกู้ 1,036,820  -  -  -  -  (58,702)  978,118 
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 กรรมการ 
 (คุณทอมม่ี  เตชะอบุล)  

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่  กระแสเงินสด  กำรเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เงินสด  ณ วันที่ 
 1 มกรำคม            31 ธันวำคม 
 2563    ครบก ำหนด  ต่ออำยุสัญญำ  กำรตัดจ ำหน่ำย  อื่น ๆ  2563 
ตราสารหน้ี - หุ้นกู้ 1,027,200  (279,520)  -  -  4,182  -  751,862 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 16,430  (7,359)  -  -  -  621  9,692 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่  กระแสเงินสด  กำรเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เงินสด  ณ วันที่ 
 1 มกรำคม            31 ธันวำคม 
 2562    ครบก ำหนด  ต่ออำยุสัญญำ  กำรตัดจ ำหน่ำย  อื่น ๆ  2562 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 16,178  (16,178)  -  -  -  -  - 
ตราสารหน้ี - หุ้นกู้ 1,079,800  (52,600)  -  -  -  -  1,027,200 

5. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

 บำท  บำท  บำท  บำท 
เงินสด เงินฝากระยะสั้นและตัว๋เงินระยะสั้น        

ท่ีมีอายุไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า 2,237,093,488  1,466,430,694  302,856,918  188,790,669 
(หกั)  เงินฝากในนามบริษทัเพื่อลูกคา้* (1,406,044,044)  (1,114,007,067)  -  - 
รวม  831,049,444  352,423,627  302,856,918  188,790,669 

* ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เงินฝากในนามบริษทัเพื่อลูกคา้ไม่ตอ้งแสดงเป็นสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินในงบการเงิน 
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 กรรมการ 
 (คุณทอมม่ี  เตชะอบุล)  

6.  สินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน 
6.1 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน  
6.1.1 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563  ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 เงินลงทุนที่ไม่ได้  เงินลงทุนที่  รวม  เงินลงทุนที่ไม่ได้  เงินลงทุนที่  รวม 
 วำงเป็นประกัน  วำงเป็นประกัน    วำงเป็นประกัน  วำงเป็นประกัน   

บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
เงินลงทุนตำมวิธีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน           

ตราสารทุน:            
- หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 324,234,816  -  324,234,816  39,166,671  -  39,166,671 
- หน่วยลงทุน 509,283,918  -  509,283,918  104,549,291  -  104,549,291 
(หัก) หน่วยลงทุนเพื่อลูกคา้* (400,000,000)  -  (400,000,000)  -  -  - 
รวม 433,518,734  -  433,518,734  143,715,962  -  143,715,962 
ตราสารหน้ี:            
- หุ้นกู ้ 1,012,014,962  -  1,012,014,962  179,793,866  -  179,793,866 
- หลกัทรัพยข์ายโดยมีสัญญาซ้ือคืน -  1,319,202,900  1,319,202,900  -  -  - 
รวม 1,012,014,962  1,319,202,900  2,331,217,862  179,793,866  -  179,793,866 

รวม 1,445,533,696  1,319,202,900  2,764,736,596  323,509,828  -  323,509,828 
            เงินลงทุนตำมวิธีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน            

เบ็ดเสร็จอื่น            
ตราสารทุน:            
- หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 345,787,379  -  345,787,379  345,787,379  -  345,787,379 
            

เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย            
ตราสารหน้ี:            
- หุ้นกู ้ 82,000,000  -  82,000,000  872,000,000  -  872,000,000 
- ตัว๋สัญญาใชเ้งิน -  -  -  60,000,000  -  60,000,000 
- ตัว๋แลกเงิน 139,000,000  -  139,000,000  -  -  - 
(หัก) ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (139,000,000)  -  (139,000,000)  -  -  - 
รวม 82,000,000  -  82,000,000  932,000,000  -  932,000,000 
เงินฝากในสถาบนัการเงิน:            
- เงินฝากประจ า 2,050,206,135   54,010,000  2,104,216,135  -  -  - 
(หัก)  เงินฝากในนามบริษทัเพื่อลูกคา้* (2,050,006,135)  -  (2,050,006,135)  -  -  - 
รวม 200,000   54,010,000  54,210,000  -  -  - 

รวม 82,200,000   54,010,000  136,210,000  932,000,000  -  932,000,000 
รวม 1,873,521,075  1,373,212,900  3,246,733,975  1,601,297,207  -  1,601,297,207 

 

*  ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์งินลงทุนเพื่อลูกคา้ และเงินฝากในนามบริษทัเพื่อลูกคา้ไม่ตอ้ง
แสดงเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน 

 

เงินลงทุนขา้งตน้น้ีไม่รวมหลกัทรัพยท่ี์ลูกคา้ฝากไวก้บับริษทัยอ่ย เพื่อวตัถุประสงคใ์นการให้บริษทัยอ่ยเป็น
ตวัแทนนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยมีเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจ าหน่ายจ านวน 139.0 ล้านบาท               
ซ่ึงบริษทัยอ่ยตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นทั้งจ านวนแลว้ 
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 กรรมการ 
 (คุณทอมม่ี  เตชะอบุล)  

6.1.2 เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
 รำคำทุน/    รำคำทุน/   
 ทุนตัดจ ำหน่ำย  มูลค่ำยุติธรรม  ทุนตัดจ ำหน่ำย  มูลค่ำยุติธรรม 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
เงินลงทุนเพ่ือค้ำ        

หลกัทรัพยหุ์้นทุน:        
หน่วยลงทุน 1,230,807,678  1,232,336,697  730,807,678  731,825,486 
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 780,592,605  740,293,458  254,185,907  235,505,903 

(หกั)  ค่าเผื่อการปรับมูลค่า (38,770,128)  -  (17,662,196)  - 
(หกั) บญัชีเงินลงทุนเพื่อลูกคา้* (500,000,000)  (500,000,000)  -  - 
รวมหลกัทรัพยหุ์้นทุน 1,472,630,155  1,472,630,155  967,331,389  967,331,389 
ตราสารหน้ี:        

หุ้นกู ้ 659,124,115  661,380,564  335,083,472  336,019,705 
หลกัทรัพยข์ายโดยมีสัญญาซ้ือคืน 915,076,920  920,559,305  -  - 

บวก  ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 7,738,834  -  936,233  - 
รวมตราสารหน้ี 1,581,939,869  1,581,939,869  336,019,705  336,019,705 
รวมเงินลงทุนเพื่อคา้ 3,054,570,024  3,054,570,024  1,303,351,094  1,303,351,094 

        เงินลงทุนเผ่ือขำย        
หลกัทรัพยหุ์้นทุน:        

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 343,895,265  353,544,182  343,895,265  353,544,182 
(หกั)  ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 9,648,917  -  9,648,917  - 
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 353,544,182  353,544,182  353,544,182  353,544,182 

        เงินลงทุนที่จะถือจนครบก ำหนด        
ตราสารหน้ี:        

หุ้นกู ้ 25,000,000    25,000,000   
ตัว๋แลกเงิน 139,000,000    540,000,000   

(หกั)  ส่วนลดรับล่วงหนา้ -    (3,338,996)   
(หกั)   ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (139,000,000)    -   
รวมตราสารหน้ี 25,000,000    561,661,004   
        เงินฝากในสถาบนัการเงิน:        

เงินฝากประจ า 950,206,109    -   
เงินฝากท่ีมีภาระผูกพนั 54,010,000    -   

(หกั)  เงินฝากในนามบริษทัเพื่อลูกคา้* (950,006,109)    -   
รวมเงินฝากในสถาบนัการเงิน 54,210,000    -   
รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด 79,210,000    561,661,004   
รวม 3,487,324,206    2,218,556,280   

*  ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์งินลงทุนเพื่อลูกคา้ และเงินฝากในนามบริษทัเพื่อลูกคา้ไม่ตอ้ง
แสดงเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน 
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 กรรมการ 
 (คุณทอมม่ี  เตชะอบุล)  

เงินลงทุนขา้งตน้น้ีไม่รวมหลกัทรัพยที์่ลูกคา้ฝากไวก้บับริษทัย่อย เพื่อวตัถุประสงคใ์นการให้บริษทั
ย่อยเป็นตวัแทนนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนในตราสารหน้ีจ านวน 139.0 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัย่อยตั้ง
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนทั้งจ านวนแลว้ 

6.2 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุนท่ีมีภาระผูกพันแยกตามประเภท
ธุรกรรม 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วันที่   ณ วันที่  
 31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
 2563  2562 
 บำท  บำท 
หลกัทรัพยย์ืมมาและยงัไม่ไดส่้งมอบ 237,154,600  101,832,400 
หลกัทรัพยท่ี์วางเป็นหลกัประกนั 54,010,000  54,010,000 
หลกัทรัพยข์ายโดยมีสัญญาซ้ือคืน 1,319,202,900  920,559,305 
รวมหลกัทรัพยท่ี์ติดภาระ 1,610,367,500  1,076,401,705 

6.3 เงินลงทุนในเงินฝากในสถาบนัการเงินและเงินลงทุนในตราสารหน้ีตามอายคุงเหลือของสัญญา  

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 
 ไม่เกิน 1 ปี   1 - 5 ปี  มำกกว่ำ 5 ปี  รวม 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย        

เงินฝากสถาบนัการเงิน 2,104,216,135  -  -  2,104,216,135 
(หกั) เงินฝากในนามบริษทัเพื่อลูกคา้* (2,050,006,135)  -  -  (2,050,006,135) 
รวม 54,210,000  -  -  54,210,000 

 

 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
 ไม่เกิน 1 ปี   1 - 5 ปี  มำกกว่ำ 5 ปี  รวม 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย        

เงินฝากสถาบนัการเงิน 1,004,216,109  -  -  1,004,216,109 
(หกั)  เงินฝากในนามบริษทัเพื่อลูกคา้* (950,006,109)  -  -  (950,006,109) 
รวม 54,210,000  -  -  54,210,000 

* ตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เงินฝากในนามบริษทัเพ่ือลูกคา้ไม่ตอ้งแสดงเป็น
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน 
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 กรรมการ 
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6.4 สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน  

6.4.1 สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 

 มูลค่ำยุติธรรม 
 

มูลค่ำยุติธรรม 
 เงินลงทุนที่ไม่ได้  เงินลงทุนที่ไม่ได้ 
 วำงเป็นประกัน  วำงเป็นประกัน 
 บำท  บำท 
เงินลงทุนตำมวิธีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    

ตราสารทุน:    
- หลกัทรัพยหุ์้นทุน 47,986,194  - 
- หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 471,168,689  450,675,139 
(หกั) ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (41,829,764)  - 

รวม 477,325,119  450,675,139 
 

กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานดงัน้ี 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563  ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 

 รำคำทุน  มูลค่ำยุติธรรม  ค่ำเผ่ือผลขำดทุน  รำคำทุน  มูลค่ำยุติธรรม  ค่ำเผ่ือผลขำดทุน 
     ด้ำนเครดิตที่เกิดขึน้      ด้ำนเครดิตที่เกิดขึน้ 
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

เงินลงทุนตำมวิธีมูลค่ำยุติธรรม            
ผ่ำนก ำไรขำดทุน            
- หุ้นกู ้ 340,832,022  169,126,327  -  3,057,638  1,488,900  - 

เงินลงทุนตำมวิธีมูลค่ำยุติธรรม            
ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น            
- หุ้นสามญั 41,829,764  -  41,829,764  -  -  - 

 

6.4.2 เงินลงทุนเผื่อขาย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
 รำคำทุน/    รำคำทุน/   
 ทุนตัดจ ำหน่ำย  มูลค่ำยุติธรรม  ทุนตัดจ ำหน่ำย  มูลค่ำยุติธรรม 

 บำท  บำท  บำท  บำท 
เงินลงทุนเผ่ือขำย        
หลกัทรัพยหุ์้นทุน:        

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 974,105,102  723,905,058  914,183,041  664,011,133 
(หกั)  ค่าเผื่อการปรับมูลค่า  (250,200,044)  -  (250,171,908)  - 
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 723,905,058  723,905,058  664,011,133  664,011,133 
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ก าไร (ขาดทุน) ที่ยงัไม่เกิดขึ้นจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายที่รับรู้ในองคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของผูถื้อหุ้นในส่วนของผูถื้อหุ้น มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2562 
 บำท  บำท 

ยอดตน้ปี (83,205,867)  18,516,606 
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี    

- จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (287,656,622)  (288,152,197) 
- ปรับปรุงส่วนต ่ากว่าทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายท่ีขายระหว่างปี* 55,753,422  24,483,450 
- ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (11,132,296)  - 
- ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 46,380,640  52,733,749 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (174,883)  - 
ยอดปลายปี (280,035,606)  (192,418,392) 

* รายการดังกล่าวเคยรับรู้เป็นก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในปีก่อน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธันวาคม 2562 เงินลงทุนดังกล่าวได้จ าห น่ายออกไปและรับรู้เป็นก าไรและผลตอบแทนจากเค ร่ืองมือทางการเงินใน  
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

6.4.3 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 
 งบกำรเงินรวม 
 2562 
 รำคำทุน 

 บำท 
เงินลงทุนทั่วไป  
หลกัทรัพยหุ์้นทุน 47,986,194  
(หกั)  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (41,829,764)  
รวมเงินลงทุนทัว่ไป 6,156,430  

บริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนในบริษทัท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานดงัน้ี 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 

 รำคำทุน  มูลค่ำยุติธรรม  ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ 
 บำท  บำท  บำท 

หุ้นสามญั 41,829,764  -  41,829,764 
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6.5 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
  งบกำรเงินรวม 
  ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 

  เหตุผลของกำรใช้  มูลค่ำยุติธรรม  เงินปันผลรับ  ก ำไรหรือขำดทุน  เหตุผล 
  ทำงเลือกในกำรแสดง      สะสมท่ีถูกโอน  ของกำรโอน 
  รำยกำรด้วยวิธีดังกล่ำว      ภำยในส่วนของผู้ถือหุ้น   

    บำท  บำท  บำท   
บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน)  มีความตั้งใจจะถือเงินลงทุน          

  ระยะยาว  448,772,460  -  -  - 
เงินลงทุนตราสารทุนในต่างประเทศ  มีความตั้งใจจะถือเงินลงทุน                     
  ระยะยาว  343,843,379  528,872  3,410,314  - 
อื่นๆ  มีความตั้งใจจะถือเงินลงทุน         
  ระยะยาว  30,496,659  1,065,165  10,474,153  - 
รวม    823,112,498  1,594,037  13,884,467  - 

6.6 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินฝากในสถาบันการเงินของบริษทัย่อยได้น าไปวางเป็น
หลกัประกนัใหก้บัธนาคาร ดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
 2563  2562 
 บำท  บำท 
ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม 54,000,000  54,000,000 
อ่ืน ๆ  10,000  10,000 
รวม 54,010,000  54,010,000 

7. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม  ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
หลกัประกนัเพื่อการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 59,735  59,953  173,166,852  80,111,526 
ลูกหน้ีขายหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 3,977,875  61,112  3,977,875  6,544,048 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 55,401,739  26,405,688  1,132,252  1,206,586 
รายไดค้า้งรับ 44,333,402  45,910,132  6,439,003  7,518,436 
ลูกหน้ีเงินมดัจ า -  234,422  -  - 
ลูกหน้ีฝากหลกัประกนั 13,564,475  -  -  - 
อื่น ๆ 14,726,445  4,122,131  1,927,718  6,502,974 
รวม 132,063,671  76,793,438  186,643,700  101,883,570 

191บริิษััท คัันทริ่� กริ๊�ป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กัดิ้ (มห�ชน)



 
- 55 - 

 

 ................................................................. 
 กรรมการ 
 (คุณทอมม่ี  เตชะอบุล)  

8. ลูกหนีส้ ำนักหักบัญชีและบริษัทหลกัทรัพย์ 
ลูกหน้ีส านกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
 2563  2562 
 บำท  บำท 
ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี  756,814,338  790,374,059 
ลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพยต่์างประเทศ -  7,290,662 
(หกั)  ลูกหน้ีส านกัหกับญัชีในนามบริษทัเพ่ือลูกคา้* (560,824,811)  (706,270,204) 
รวม 195,989,527  91,394,517 

* ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ลูกหน้ีส านกัหักบญัชีในนามบริษทัเพื่อลูกคา้ไม่ตอ้งแสดงเป็น
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน 

9. ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
 2563  2562 
 บำท  บำท 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์    
ลูกหน้ีซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด 800,512,076  724,657,883 
เงินให้กูย้ืมเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์ 844,440,706  991,088,472 
ลูกหน้ีทรัพยสิ์นวางหลกัประกนั 331,042,397  115,145,010 
ลูกหน้ีธุรกรรมยืมและให้ยืมหลกัทรัพย ์ 49,700,000  39,311,400 
ลูกหน้ีอื่น    
- ลูกหน้ีท่ีอยูร่ะหว่างด าเนินคดี 387,522,473  387,522,473 
- ลูกหน้ีอื่น ๆ 3,262,547  513,182 
รวมลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 2,416,480,199  2,258,238,420 
(หกั)  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (366,781,293)  - 
(หกั)  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  -  (368,659,751) 
รวมลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 2,049,698,906  1,889,578,669 

ลูกหน้ีธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้    
ลูกหน้ีท่ีอยูร่ะหว่างด าเนินคดี 36,742,993  - 
ลูกหน้ีอื่น 5,285,691  - 
(หกั)  ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (42,028,684)  - 
รวมลูกหน้ีธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ -  - 
รวม 2,049,698,906  1,889,578,669 

ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยมีลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าจ านวน  
423.8 ลา้นบาท ซ่ึงไดต้ั้งค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นแลว้ทั้งจ านวน  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัย่อยมีลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์ระงบัการรับรู้รายไดจ้ านวน 388.0 ลา้นบาท 
ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญทั้งจ านวนแลว้  

ลูกหน้ีจ าแนกตามรายการจดัชั้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทได้จ าแนกลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้และดอกเบ้ียคา้งรับ และค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของกลุ่มบริษทัสรุปไดด้งัน้ี 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 

 ลูกหนี้ธุรกิจ
หลักทรัพย์และสัญญำ

ซ้ือขำยล่วงหน้ำ 
และดอกเบีย้ค้ำงรับ 

 ยอดที่ใช้ในกำร 
ตั้งค่ำเผ่ือผลขำดทุน

ด้ำนเครดิต 
ที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ 

 ค่ำเผ่ือผลขำดทุน
ด้ำนเครดิตที่ว่ำ 

จะเกิดขึน้ 

 บำท  บำท  บำท 
ลูกหน้ีธุรกิจซ้ือขายหลกัทรัพย ์      
ลูกหน้ีท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ่นอยา่งมีนัยส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต 2,028,444,544  2,028,444,544  - 
ลูกหน้ีท่ีมกีารเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต -  -  - 
ลูกหน้ีท่ีมกีารดอ้ยค่าดา้นเครดิต 388,035,655  366,781,293  (366,781,293) 
รวม 2,416,480,199  2,395,225,837  (366,781,293) 
      
ลูกหน้ีธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า      
ลูกหน้ีท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ่นอยา่งมีนัยส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต -  7,224,462,481  - 
ลูกหน้ีท่ีมกีารเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต -  -  - 
ลูกหน้ีท่ีมกีารดอ้ยค่าดา้นเครดิต 42,028,684  42,028,684  (42,028,684) 
รวม 42,028,684  7,266,491,165  (42,028,684) 

รวม 2,458,508,883  9,661,717,002  (408,809,977) 

หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 

 ลูกหนี้ธุรกิจ
หลักทรัพย์และสัญญำ

ซ้ือขำยล่วงหน้ำ 
และดอกเบีย้ค้ำงรับ 

 ค่ำเผ่ือหนี้ 
สงสัยจะสูญ 

 มูลค่ำลูกหนี้ธุรกิจ
หลักทรัพย์สุทธิ 

มูลหน้ีปกติ 1,870.2  -  1,870.2 
มูลหน้ีจดัชั้นต ่ากว่ามาตรฐาน 19.4  -  19.4 
มูลหน้ีจดัชั้นสงสัยจะสูญ 368.7  (368.7)  - 
รวม 2,258.3  (368.7)  1,889.6 
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 กรรมการ 
 (คุณทอมม่ี  เตชะอบุล)  

10. ค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกดิขึน้ 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 

 

เงินส ำรองของ 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ 
ไม่มีกำรเพ่ิมขึน้อย่ำงมี
นัยส ำคัญของควำมเส่ียง

ด้ำนเครดิต 

 

เงินส ำรองของ
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่
มีกำรเพ่ิมขึน้อย่ำงมี
นัยส ำคัญของควำม
เส่ียงด้ำนเครดิต 

 เงินส ำรองของ
สินทรัพย์ 

ทำงกำรเงินที่มีกำร
ด้อยค่ำ 

ด้ำนเครดิต 

 รวม 
 
 
 
 

 บำท  บำท  บำท  บำท 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 
ยอดตน้ปี 

 
-  

 
- 

  
368,659,751 

  
368,659,751 

การเปลี่ยนแปลงค่าเผื่อผลขาดทุน        
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น        
ระหว่างปี -  -  (1,878,458)  (1,878,458) 

ยอดปลายปี -  -  366,781,293  366,781,293 
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ 
ยอดตน้ปี 

 
-  

 
- 

  
- 

  
- 

การเปลี่ยนแปลงค่าเผื่อผลขาดทุน        
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น        
ระหว่างปี -  -  42,028,684  42,028,684 

ยอดปลายปี -  -  42,028,684  42,028,684 
สินทรัพย์อ่ืน 
ยอดตน้ปี 

 
- 

  
- 

  
97,670 

  
97,670 

การเปลี่ยนแปลงค่าเผื่อผลขาดทุน        
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น        
ระหว่างปี -  -  11,420,059  11,420,059 

ยอดปลายปี -  -  11,517,729  11,517,729 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
  งบกำรเงินรวม 
  ณ วันที่ 

31 ธันวำคม 2562 
  บำท 
ยอดตน้ปี  359,635,344 
บวก หน้ีสงสัยจะสูญ  9,024,407 
ยอดปลายปี  368,659,751 
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 กรรมการ 
 (คุณทอมม่ี  เตชะอบุล)  

11. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เงินให้กู ้ยืมระยะสั้นแก่บริษทัย่อยในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ เป็นจ านวน 130.1 ลา้นบาท และ 69.1 ลา้นบาท ตามล าดบั อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.2 ต่อปี 
และร้อยละ 6.3 ต่อปี ตามล าดบั ซ่ึงจะครบก าหนดเม่ือทวงถาม เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัย่อยดงักล่าวน้ี
ไม่มีการน าสินทรัพยถ์าวร หรือหลกัทรัพยอ่ื์นมาค ้าประกนัการใหกู้ย้มืเงิน 

12. สินทรัพย์และหนีสิ้นอนุพนัธ์ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินอนุพนัธ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย  

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินรวม 
 สินทรัพย์  หนี้สิน 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
 มูลค่ำยุติธรรม  จ ำนวนเงิน  มูลค่ำยุติธรรม  จ ำนวนเงิน 
   ตำมสัญญำ    ตำมสัญญำ 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
สินทรัพยอ์า้งอิง        
ราคาตราสารทุน -  -  2,686,135  109,450,724 

สัดส่วนการท าธุรกรรมอนุพนัธ์แบ่งตามประเภทคู่สัญญาโดยพิจารณาจากจ านวนเงินตามสัญญา 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินรวม 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 
 สินทรัพย์  สินทรัพย์  หนี้สิน  หนี้สิน 
 ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 
ประเภทของคู่สัญญา        

ส านกัหกับญัชี 100  -  -  91 
บุคคลภายนอก -  -  -  9 
รวม 100  -  -  100 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินรวม 
 สินทรัพย์  หนี้สิน 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 
 มูลค่ำยุติธรรม  จ ำนวนเงิน  มูลค่ำยุติธรรม  จ ำนวนเงิน 
   ตำมสัญญำ    ตำมสัญญำ 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
สินทรัพยอ์า้งอิง        
ราคาตราสารทุน 1,872,460  544,482,709  -  - 
SET50 index 241,240  13,401,400  -  - 
รวม 2,113,700  557,884,109  -  - 
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 กรรมการ 
 (คุณทอมม่ี  เตชะอบุล)  

13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวมและแสดงตามราคาทุน 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

หน่วย : ล้ำนบำท 
    ประเทศ  สัดส่วนเงินลงทุน     

ช่ือบริษัท  ลักษณะธุรกิจ  ที่จัดตั้ง  ที่บริษัทถือ (ร้อยละ)  วิธีส่วนได้เสีย  วิธีรำคำทุน 
      ณ วันท่ี 31 ธันวำคม  ณ วันท่ี 31 ธันวำคม  ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 
      2563  2562  2563  2562  2563  2562 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน                 
เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน)  จดัการกองทุน  ไทย  24.96  24.96  486.6  487.5  675.0  675.0 

บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จ ากดั  คา้โลหะสังกะสีและ               
(มหาชน)  พลงังานทดแทน   ไทย  24.99  24.99  1,083.1  1,060.9  827.4  827.4 

รวม          1,569.7  1,548.4  1,502.4  1,502.4 

หน่วย : ล้ำนบำท 
ช่ือบริษัท  เงินปันผล 

  2563  2562 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซี จ ากดั (มหาชน)  31.4  40.8 
บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน)  -  - 
รวม  31.4  40.8 

 

รายละเอียดและขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปจากงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว้ของบริษทัร่วม  
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำนบำท 
ช่ือบริษัท  ทุนเรียกช ำระ  สินทรัพย์รวม  หนี้สินรวม 

  ณ วันท่ี 31 ธันวำคม  ณ วันท่ี 31 ธันวำคม  ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 
  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน)  125.6  125.6  1,467.6  1,328.5  403.6  226.0 
บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน)  2,260.0  2,260.0  6,842.2  7,053.7  2,421.3  2,717.6 

 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
หน่วย : ล้ำนบำท 

ช่ือบริษัท  รำยได้รวม  ก ำไรสุทธิ  ก ำไรเบ็ดเสร็จรวม 
  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน)  915.1  916.6  148.1  130.4  121.9  83.4 
บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน)  557.9  1,125.0  91.9  5.7  88.6  12.8 
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 ................................................................. 
 กรรมการ 
 (คุณทอมม่ี  เตชะอบุล)  

14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัย่อยซ่ึงแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : ล้ำนบำท 
  ช่ือบริษัท  สัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของ (ร้อยละ)  ทุนช ำระแล้ว  วิธีรำคำทุน 

  ณ วันที่  
31 ธันวำคม 

2563 

 ณ วันที่  
31 ธันวำคม 

2562 

 ณ วันที่  
31 ธันวำคม 

2563 

 ณ วันที่  
31 ธันวำคม 

2562 

 ณ วันที่  
31 ธันวำคม 

2563 

 ณ วันที่  
31 ธันวำคม 

2562 
บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  99.3  99.3  1,589.7  1,589.7  2,470.5  2,470.5 
บริษทั เก็งกิ แคปปิตอล จ ากดั  100.0  100.0  25.0  25.0  25.0  25.0 
รวม          2,495.5  2,495.5 

หน่วย : ล้ำนบำท 
ช่ือบริษัท  เงินปันผล 

  2563  2562 
บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  -  89.5 

15. เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรอ่ืน 
ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2563 เงินให้กู ้ยืมระยะยาวแก่กิจการอ่ืนในงบการเงินรวม เป็นจ านวนประมาณ 
58.2 ลา้นบาท โดยอตัราดอกเบ้ียเป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญาเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัอ่ืนดงักล่าวน้ี 
โดยมีการน าสินทรัพยถ์าวรหรือหลกัทรัพยอ่ื์นมาค ้าประกนัการใหกู้ย้มืเงิน (วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562: ไม่มี) 

16. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี       ณ วันท่ี 
 1 มกรำคม 2563      31 ธันวำคม 2563 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

รำคำทุน        
ท่ีดิน 43,441,000  -  -  43,441,000 
อาคาร 18,884,300  -  -  18,884,300 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 1,161,193  3,700,000  -  4,861,193 

รวมราคาทุน 63,486,493  3,700,000  -  67,186,493 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        

อาคาร (17,675,307)  (310,445)  -  (17,985,752) 
ส่วนปรับปรุงอาคาร (5,723)  (846,709)  -  (852,432) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (17,681,030)  (1,157,154)  -  (18,838,184) 
รวม 45,805,463      48,348,309 
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 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี       ณ วันท่ี 
 1 มกรำคม 2562      31 ธันวำคม 2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

รำคำทุน        
ท่ีดิน 53,059,779  -  (9,618,779)  43,441,000 
อาคาร 19,572,300  -  (688,000)  18,884,300 
ส่วนปรับปรุงอาคาร -  1,161,193  -  1,161,193 

รวมราคาทุน 72,632,079  1,161,193  (10,306,779)  63,486,493 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        

อาคาร (17,882,392)  (324,093)  531,178  (17,675,307) 
ส่วนปรับปรุงอาคาร -  (5,723)  -  (5,723) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (17,882,392)  (329,816)  531,178  (17,681,030) 
รวม 54,749,687      45,805,463 

        
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม        

2563     บำท  1,157,154 
2562     บำท  329,816 

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  
มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 
 2563  2562 
 บำท  บำท 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 45,805,463  54,749,687 
ซ้ือทรัพยสิ์น  3,700,000  1,161,193 
จ าหน่ายทรัพยสิ์น  -  (9,775,601) 
ค่าเส่ือมราคา (1,157,154)  (329,816) 
รวม  48,348,309  45,805,463 
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มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 
 2563  2562 
 บำท  บำท 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 111,556,390  111,556,390 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดงักล่าวขา้งตน้จ านวน 22.5 ลา้นบาท 
ไดจ้ดจ านองไวเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง  

17. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึน้  ลดลง  โอนเข้ำ/  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี      (โอนออก)  ณ วันท่ี 
 1 มกรำคม        31 ธันวำคม 
 2563        2563 
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

รำคำทุน          
ท่ีดิน 69,160,140  -  -  -  69,160,140 
ส่วนปรับปรุงอาคาร/อาคารในท่ีเช่า 111,565,797  8,168,786  -  -  119,734,583 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน 193,482,709  1,929,246  (8,741,679)  -  186,670,276 
ยานพาหนะ 16,272,711  -  -  -  16,272,711 

รวมราคาทุน 390,481,357  10,098,032  (8,741,679)  -  391,837,710 
          ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          

ส่วนปรับปรุงอาคาร/อาคารในท่ีเช่า (69,759,488)  (17,532,753)  -  -  (87,292,241) 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน (156,949,260)  (12,519,404)  8,741,654  -  (160,727,010) 
ยานพาหนะ (9,280,274)  (1,435,936)  -  -  (10,716,210) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (235,989,022)  (31,488,093)  8,741,654  -  (258,735,461) 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (1,269,391)  -  -  -  (1,269,391) 
รวม 153,222,944        131,832,858 
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 ................................................................. 
 กรรมการ 
 (คุณทอมม่ี  เตชะอบุล)  

 

 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึน้  ลดลง  โอนเข้ำ/  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี      (โอนออก)  ณ วันท่ี 
 1 มกรำคม        31 ธันวำคม 
 2562        2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

รำคำทุน          
ท่ีดิน 69,160,140  -  -  -  69,160,140 
ส่วนปรับปรุงอาคาร/อาคารในท่ีเช่า 106,549,289  6,018,359  (3,850,731)  2,848,880  111,565,797 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน 192,179,870  20,327,321  (19,024,482)  -  193,482,709 
ยานพาหนะ 16,296,038  7,164,000  (7,187,327)  -  16,272,711 

รวมราคาทุน 384,185,337  33,509,680  (30,062,540)  2,848,880  390,481,357 
          ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          

ส่วนปรับปรุงอาคาร/อาคารในท่ีเช่า (56,169,542)  (16,863,030)  3,273,084  -  (69,759,488) 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน (164,707,527)  (11,233,403)  18,991,670  -  (156,949,260) 
ยานพาหนะ (16,296,029)  (171,568)  7,187,323  -  (9,280,274) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (237,173,098)  (28,268,001)  29,452,077  -  (235,989,022) 
ส่วนปรับปรุงอาคารระหว่างก่อสร้าง -  2,848,880  -  (2,848,880)  - 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (1,269,391)  -  -  -  (1,269,391) 
รวม 145,742,848        153,222,944 
          ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม          

2563       บำท  31,488,093 
2562       บำท  28,268,001 

 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึน้  ลดลง  โอนเข้ำ/  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี      (โอนออก)  ณ วันที่ 
 1 มกรำคม        31 ธันวำคม 
 2563        2563 
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

รำคำทุน          
ส่วนปรับปรุงอาคาร/อาคารในท่ีเช่า 12,985,889  -  -  -  12,985,889 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน 6,803,003  11,900  -  -  6,814,903 

รวมราคาทุน 19,788,892  11,900  -  -  19,800,792 
          

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
ส่วนปรับปรุงอาคาร/อาคารในท่ีเช่า (8,691,760)  (2,602,210)  -  -  (11,293,970) 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน (4,929,152)  (1,236,980)  -  -  (6,166,132) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (13,620,912)  (3,839,190)  -  -  (17,460,102) 
รวม 6,167,980        2,340,690 
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 ................................................................. 
 กรรมการ 
 (คุณทอมม่ี  เตชะอบุล)  

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึน้  ลดลง  โอนเข้ำ/  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี      (โอนออก)  ณ วันท่ี 
 1 มกรำคม        31 ธันวำคม 
 2562        2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

รำคำทุน          
ส่วนปรับปรุงอาคาร/อาคารในท่ีเช่า 12,985,889  -  -  -  12,985,889 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน 6,773,310  29,693  -  -  6,803,003 

รวมราคาทุน 19,759,199  29,693  -  -  19,788,892 
          

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
ส่วนปรับปรุงอาคาร/อาคารในท่ีเช่า (6,093,137)  (2,598,623)  -  -  (8,691,760) 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน (3,622,814)  (1,306,338)  -  -  (4,929,152) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (9,715,951)  (3,904,961)  -  -  (13,620,912) 
รวม 10,043,248        6,167,980 

          
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม          

2563       บำท  3,839,190 
2562       บำท  3,904,961 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้ 
แต่ยงัใชง้านอยู่ ราคาทุนก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ดงักล่าวในงบการเงินรวมมีจ านวน
รวมประมาณ 170.0 ลา้นบาท และประมาณ 170.3 ลา้นบาท ตามล าดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการมี
จ านวนรวมประมาณ 0.8 ลา้นบาท และประมาณ 0.6 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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 ................................................................. 
 กรรมการ 
 (คุณทอมม่ี  เตชะอบุล)  

18. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี  

 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  ผลกระทบ  เพิ่มขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี  ของกำรเร่ิมใช้      ณ วันท่ี 
 1 มกรำคม  มำตรฐำนกำรบัญชี      31 ธันวำคม 
 2563  ฉบับที่ 16      2563 
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

รำคำทุน          
อาคาร -  73,951,801  4,069,651  -  78,021,452 
ยานพาหนะ -  8,418,236  83,229  -  8,501,465 

รวมราคาทุน -  82,370,037  4,152,880  -  86,522,917 
          ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          

อาคาร -  -  (34,067,636)  -  (34,067,636) 
ยานพาหนะ -  -  (3,476,492)  -  (3,476,492) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม -  -  (37,544,128)  -  (37,544,128) 
รวม -        48,978,789 

 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม          
2563       บำท  37,544,128 

  
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ  ผลกระทบ  เพิ่มขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี  ของกำรเร่ิมใช้      ณ วันท่ี 
 1 มกรำคม  มำตรฐำนกำรบัญชี      31 ธันวำคม 
 2563  ฉบับที่ 16      2563 
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

รำคำทุน          
อาคาร -  14,724,088  -  -  14,724,088 
ยานพาหนะ -  1,705,880  -  -  1,705,880 

รวมราคาทุน -  16,429,968  -  -  16,429,968 
          ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          

อาคาร -  -  (6,310,323)  -  (6,310,323) 
ยานพาหนะ -  -  (705,882)  -  (705,882) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม -  -  (7,016,205)  -  (7,016,205) 
รวม -        9,413,763 

 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม          
2563       บำท  7,016,205 
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 ................................................................. 
 กรรมการ 
 (คุณทอมม่ี  เตชะอบุล)  

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 
รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเกิดขึ้นในปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี  
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
 2563  2563 
 บำท  บำท 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - ก่อนปรับปรุงใหม่ -  - 
ผลกระทบของการเร่ิมใชม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 82,370,037  16,429,968 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - หลงัปรับปรุงใหม ่ 82,370,037  16,429,968 
เพ่ิมขึ้น 5,779,194  - 
ดอกเบ้ียจ่าย 3,169,720  620,535 
การลดลงของสัญญาเช่า / จ่ายช าระคืน (40,946,333)  (7,358,854) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 50,372,618  9,691,649 

การวิเคราะห์การครบก าหนดแบบไม่คิดลดของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
 2563  2563 
 บำท  บำท 

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ    
ส่วนท่ีหมุนเวียน 37,393,897  7,166,470 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 12,978,721  2,525,179 
รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่า 50,372,618  9,691,649 

กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
โดยใช้วิธีรับรู้ผลกระทบสะสมจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวเป็นรายการ
ปรับปรุงกบัก าไรสะสมตน้งวด (Modified retrospective) และไม่ปรับปรุงขอ้มูลเปรียบเทียบ ผลกระทบ
จากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ในเร่ืองหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
ไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 2.7 
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 ................................................................. 
 กรรมการ 
 (คุณทอมม่ี  เตชะอบุล)  

19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

 งบกำรเงินรวม 
 อำยุกำรให้ ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้  ลดลง  โอนเข้ำ/  ยอดคงเหลือ 
 ประโยชน์ ณ วันที ่      (โอนออก)  ณ วันที่ 
  1 มกรำคม        31 ธันวำคม 
  2563        2563 
  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

รำคำทุน           
ค่าธรรมเนียมการใชร้ะบบธุรกิจ           
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 1 - 5 ปี 1,541,350  -  -  -  1,541,350 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 - 10 ปี และ          
 ไมท่ราบแน่นอน 121,613,688  1,450,779  -  1,395,937  124,460,404 
ใบอนุญาตหลกัทรัพย ์ - 2,657,500  -  -  -  2,657,500 
ค่าสมาชิกธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ - 15,945,000  -  -  -  15,945,000 

รวมราคาทุน  141,757,538  1,450,779  -  1,395,937  144,604,254 
           ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม           

ค่าธรรมเนียมการใชร้ะบบธุรกิจ           
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 1 - 5 ปี (1,541,346)  -  -  -  (1,541,346) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 - 10 ปี (26,491,688)  (160,849)  -  -  (26,652,537) 
ใบอนุญาตหลกัทรัพย ์ - -  -  -  -  - 
ค่าสมาชิกธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ - -  -  -  -  - 

รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม  (28,033,034)  (160,849)  -  -  (28,193,883) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างตดิตั้ง  5,256,237  1,636,087  -  (1,395,937)  5,496,387 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า  (2,228,295)  -  -  -  (2,228,295) 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  116,752,446        119,678,463 
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 ................................................................. 
 กรรมการ 
 (คุณทอมม่ี  เตชะอบุล)  

 
       

 งบกำรเงินรวม 
 อำยุกำรให้ ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้  ลดลง  โอนเข้ำ/  ยอดคงเหลือ 
 ประโยชน์ ณ วันที ่      (โอนออก)  ณ วันที่ 
  1 มกรำคม        31 ธันวำคม 
  2562        2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

รำคำทุน           
ค่าธรรมเนียมการใชร้ะบบธุรกิจ           

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 1 - 5 ปี 1,541,350   -  -  -  1,541,350 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 ปี และไม ่          
 ทราบแน่นอน 120,560,883  737,455  -  315,350  121,613,688 
ใบอนุญาตหลกัทรัพย ์ - 2,657,500  -  -  -  2,657,500 
ค่าสมาชิกธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ - 15,945,000  -  -  -  15,945,000 

รวมราคาทุน  140,704,733  737,455  -  315,350  141,757,538 
           

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม           
ค่าธรรมเนียมการใชร้ะบบธุรกิจ           

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 1 - 5 ปี (1,541,346)  -  -  -  (1,541,346) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 ปี (26,331,278)  (160,410)  -  -  (26,491,688) 
ใบอนุญาตหลกัทรัพย ์ - -  -  -  -  - 
ค่าสมาชิกธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ - -  -  -  -  - 

รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม  (27,872,624)  (160,410)  -  -  (28,033,034) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างตดิตั้ง  3,841,037  1,730,550  -  (315,350)  5,256,237 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า  (2,228,295)  -  -  -  (2,228,295) 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  114,444,851        116,752,446 

           
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม           

2563        บำท  160,849 
2562        บำท  160,410 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทัย่อยท่ีถือไดว้่ามีอายุการให้ประโยชน์ท่ีไม่ทราบแน่นอน ไดแ้ก่ ค่าสมาชิก
ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าและใบอนุญาตหลักทรัพย์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เน่ืองจากคาดว่า 
จะก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดสุทธิแก่กิจการอยา่งไม่มีส้ินสุด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัย่อยมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจ านวนหน่ึง ซ่ึงตดัจ าหน่ายหมดแลว้
แต่ยงัใช้งานอยู่ ราคาทุนก่อนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมของสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนดังกล่าวมีจ านวนรวม
ประมาณ 11.3 ลา้นบาท  
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 (คุณทอมม่ี  เตชะอบุล)  

20. สินทรัพย์/หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
สินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     291,625,326  194,369,704  143,748,824  88,596,512 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     (7,962,862)  (9,763,853)  (3,370,407)  (7,195,762) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสุทธิ 283,662,464  184,605,851  140,378,417  81,400,750 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นในระหวา่งปีมีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 
  ยอดต้นปี  รำยกำรที่รับรู้ใน  รำยกำรที่รับรู้ใน  ยอดปลำยปี 
 1 มกรำคม  ก ำไรหรือขำดทุน  ก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวำคม 
 2563      2563 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ผลแตกต่างชัว่คราว        

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 70,246,619  -  -  70,246,619 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 30,800,000  -  -  30,800,000 
ผลขาดทุนสุทธิทางภาษี 35,666,930  3,173,207  -  38,840,137 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 6,497,289  1,470,071  -  7,967,360 
ส่วนต ่ากว่าทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 51,120,062  37,898,347  52,683,958  141,702,367 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  274,227  -  274,227 
อ่ืน ๆ 38,804  1,755,812  -  1,794,616 

รวม 194,369,704  44,571,664  52,683,958  291,625,326 
        
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ผลแตกต่างชัว่คราว        

ส่วน (เกิน) ต ่ากว่าทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (9,763,853)  1,096,002  704,989  (7,962,862) 
รวม (9,763,853)  1,096,002  704,989  (7,962,862) 

รวม 184,605,851      283,662,464 
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 ................................................................. 
 กรรมการ 
 (คุณทอมม่ี  เตชะอบุล)  

 

 งบกำรเงินรวม 
  ยอดต้นปี  รำยกำรที่รับรู้ใน  รำยกำรที่รับรู้ใน  ยอดปลำยปี 
 1 มกรำคม  ก ำไรหรือขำดทุน  ก ำไร (ขำดทุน)  31 ธันวำคม 
 2562    เบ็ดเสร็จอ่ืน  2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ผลแตกต่างชัว่คราว        

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 68,441,738  1,804,881  -  70,246,619 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 30,800,000  -  -  30,800,000 
ผลขาดทุนสุทธิทางภาษี 49,737,360  (14,070,430)  -  35,666,930 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 4,532,555  2,122,086  (157,352)  6,497,289 
ส่วน (เกิน) ต ่ากว่าทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน -  (1,305,054)  52,425,116  51,120,062 
อ่ืน ๆ 68,804  (30,000)  -  38,804 

รวม 153,580,457  (11,478,517)  52,267,764  194,369,704 
        หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ผลแตกต่างชัว่คราว        

ส่วน (เกิน) ต ่ากว่าทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (5,151,775)  1,432,398  (6,044,476)  (9,763,853) 
รวม (5,151,775)  1,432,398  (6,044,476)  (9,763,853) 

รวม 148,428,682      184,605,851 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดต้นปี  รำยกำรที่รับรู้ใน  รำยกำรที่รับรู้ใน  ยอดปลำยปี 
 1 มกรำคม  ก ำไรหรือขำดทุน  ก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวำคม 
 2563      2563 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ผลแตกต่างชัว่คราว        

ผลขาดทุนสุทธิทางภาษี 35,666,930  3,173,207  -  38,840,137 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 1,802,058  302,105  -  2,104,163 
ส่วน (เกิน) ต ่ากว่าทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 51,120,062  (29,380)  51,658,263  102,748,945 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  55,577  -  55,577 
อ่ืนๆ 7,462  (7,462)  -  - 

รวม 88,596,512  3,494,047  51,658,263  143,748,822 
        หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ผลแตกต่างชัว่คราว        

ส่วน (เกิน) ต ่ากว่าทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (7,195,762)  3,120,368  704,989  (3,370,405) 
รวม (7,195,762)  3,120,368  704,989  (3,370,405) 

รวม 81,400,750      140,378,417 
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 กรรมการ 
 (คุณทอมม่ี  เตชะอบุล)  

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยอดต้นปี  รำยกำรที่รับรู้ใน  รำยกำรที่รับรู้ใน  ยอดปลำยปี 
 1 มกรำคม  ก ำไรหรือขำดทุน  ก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวำคม 
 2562      2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ผลแตกต่างชัว่คราว        

ผลขาดทุนสุทธิทางภาษี 43,361,191  (7,694,261)  -  35,666,930 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 747,096  333,760  721,202  1,802,058 
ส่วน (เกิน) ต ่ากว่าทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน -  (1,305,054)  52,425,116  51,120,062 
อ่ืนๆ (2,539)  10,001  -  7,462 

รวม 44,105,748  (8,655,554)  53,146,318  88,596,512 
        
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ผลแตกต่างชัว่คราว        

ส่วน (เกิน) ต ่ากว่าทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (4,254,537)  (3,249,858)  308,633  (7,195,762) 
รวม (4,254,537)  (3,249,858)  308,633  (7,195,762) 

รวม 39,851,211      81,400,750 

กลุ่มบริษัทใช้อัตราภาษี ร้อยละ 20 ในการค านวณภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี  
31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

21. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการช าระราคาและ        

ส่งมอบหลกัทรัพย ์ 91,450,541  75,155,978  -  - 
ลูกหน้ีเงินทดรองจ่าย 80,134  80,134  -  - 
เงินมดัจ า 16,897,385  17,156,529  2,240,090  2,240,090 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 10,611,849  9,322,239  1,495,297  444,549 
อ่ืน ๆ 34,333,303  47,345,263  -  - 
รวม 153,373,212  149,060,143  3,735,387  2,684,639 
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 กรรมการ 
 (คุณทอมม่ี  เตชะอบุล)  

22. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย  

 
งบกำรเงินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 
 อัตรำดอกเบีย้ต่อปี  ระยะเวลำคงเหลือของหนี้ที่จะครบก ำหนดช ำระ 
 (ร้อยละ)  ไม่เกิน 1 ปี  1 - 5 ปี  มำกกว่ำ 5 ปี  รวม 
   บำท  บำท  บำท  บำท 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 2.8 - 3.5  350,000,000  -  -  350,000,000 
 

 
งบกำรเงินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
 อัตรำดอกเบีย้ต่อปี  ระยะเวลำคงเหลือของหนี้ที่จะครบก ำหนดช ำระ 
 (ร้อยละ)  ไม่เกิน 1 ปี  1 - 5 ปี  มำกกว่ำ 5 ปี  รวม 
   บำท  บำท  บำท  บำท 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 2.9 - 4.5  150,000,000  -  -  150,000,000 

23. หลกัทรัพย์ขำยโดยมีสัญญำซ้ือคืน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัย่อยมีหลกัทรัพยข์ายโดยมีสัญญาซ้ือคืน จ านวนประมาณ 
1,287.3 ลา้นบาท และ 964.2 บาท ตามล าดบั เป็นตราสารหน้ีภาคเอกชนท่ีขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน  

24. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
เจา้หน้ีการคา้ 3,068,637  3,577,065  708,537  572,879 
เจา้หน้ีซ้ือหลกัทรัพย ์ 218,639,569  -  229,094,982  7,723,012 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 4,455,442  -  4,780,404  - 
โบนสัคา้งจ่าย 29,976,644  31,916,682  7,738,151  8,863,571 
ค่าตอบแทนเจา้หน้าท่ีการตลาดคา้งจ่าย 48,509,749  44,928,239  -  - 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายและภาษีธุรกิจเฉพาะคา้งจ่าย 13,848,397  5,413,575  1,649,932  2,954,835 
เจา้หน้ีภาษีมูลค่าเพ่ิม 5,720,237  3,873,639  -  - 
เจา้หน้ีอ่ืน 5,299,467  12,520,727  80,203  5,356,159 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 6,011,111  9,125,000  -  - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืน 46,396,617  37,776,763  3,458,167  8,672,136 
รวม 381,925,870  149,131,690  247,510,376  34,142,592 
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 กรรมการ 
 (คุณทอมม่ี  เตชะอบุล)  

25. เจ้ำหนีส้ ำนักหักบัญชีและบริษัทหลกัทรัพย์ 
เจา้หน้ีส านกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วันที่ 31 ธนัวำคม  

 2563  2562 
 บำท  บำท 
เจา้หน้ีส านกัหกับญัชี 224,842,941  253,007,275 
เจา้หน้ีบริษทัหลกัทรัพยต์่างประเทศ 6,028,978  62,337,278 
รวม 230,871,919  315,344,553 

26. เจ้ำหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์ 
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 
 2563  2562 

 บำท  บำท 
เจา้หน้ีซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด 708,992,506  171,712,981 
เจา้หน้ีธุรกรรมยืมและให้ยืมหลกัทรัพย ์ 237,154,600  101,832,400 
รวม  946,147,106  273,545,381 

27. ตรำสำรหนี ้- หุ้นกู้  
เม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม 2560  บริษทัไดอ้อกหุ้นกูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั ชนิดระบุช่ือผูถื้อ
และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้จ านวนประมาณ 1,079.80 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายการ
ลงทุนของบริษทั ช าระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจ านวนในวนัท่ี 1 มิถุนายน 2563 โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี
เท่ากบัร้อยละ 6.25 ต่อปี ช าระดอกเบ้ียทุกๆ 3 เดือน ในวนัท่ี 1 มีนาคม วนัท่ี 1 มิถุนายน วนัท่ี 1 กนัยายน 
และวนัท่ี 1 ธนัวาคม ของทุกปีตลอดอายขุองหุน้กู ้ 

ทั้งน้ีบริษทัไดน้ าหุ้นกูด้งักล่าวไปขึ้นทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยและจดทะเบียนกบัตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 
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 กรรมการ 
 (คุณทอมม่ี  เตชะอบุล)  

เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2562 บริษทัไดด้ าเนินการซ้ือคืนหุ้นกูบ้างส่วนจากตลาดรองเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 52.60 
ล้านบาท  ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู ้ออกหุ้นกู้และผู ้ถือหุ้นกู้  ณ  วันท่ี  
31 ธนัวาคม 2562 หุ้นกูมี้มูลค่าคงเหลือในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 978.12 ลา้นบาท 
และ 1,027.20 ลา้นบาท ตามล าดบัและไดด้ าเนินการช าระคืนหุ้นกู ้ทั้งจ านวนแลว้เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2563 

เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน ชนิดระบุช่ือผูถื้อและ 
มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ จ านวน 368.30 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อช าระคืนเงินกู้ท่ีจะครบก าหนดของบริษทั     
ช าระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจ านวนในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2565โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 6.75 ต่อปี 
ช าระดอกเบ้ียทุก ๆ  3 เดือน ในวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ วนัท่ี 15 พฤษภาคม วนัท่ี 15 สิงหาคม และวนัท่ี 15 พฤศจิกายน   
ของทุกปีตลอดอายุของหุ้นกู้ โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 หุ้นกู้มีมูลค่าคงเหลือในงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 338.53 ลา้นบาท และ 362.09 ลา้นบาท ตามล าดบั 

เม่ือวนัท่ี 25 กันยายน 2563 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน ชนิดระบุช่ือผูถื้อและ 
มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้จ านวน 398.20 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลงทุนรวมทั้งการเขา้ซ้ือกิจการท่ีมีศกัยภาพ
และเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนเสริมการด าเนินงาน ช าระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจ านวนในวนัท่ี 25 กนัยายน 2565โดยมี
อัตราดอกเบ้ี ยคงท่ี เท่ ากับร้อยละ 6.75 ต่อปี  ช าระดอกเบ้ี ยทุ ก ๆ 3 เดื อน ในวันท่ี  25 มีนาคม วันท่ี  
25 มิถุนายน วนัท่ี 25 กนัยายน และวนัท่ี 25 ธนัวาคม ของทุกปีตลอดอายุของหุ้นกู ้โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
หุ้นกูมี้มูลค่าคงเหลือในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 392.45 ลา้นบาท และ 389.77 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 

28. ตรำสำรหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืมอ่ืน 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มือ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย  

 
งบกำรเงินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 
 อัตรำดอกเบีย้ต่อปี  ระยะเวลำคงเหลือของหนี้ที่จะครบก ำหนดช ำระ 
 (ร้อยละ)  ไม่เกิน 1 ปี  1 - 5 ปี  รวม 
   บำท  บำท  บำท 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้มอ่ืน        
ตัว๋แลกเงิน 3.0 - 3.5  19,883,867  -  19,883,867 
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 กรรมการ 
 (คุณทอมม่ี  เตชะอบุล)  

 

 
งบกำรเงินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
 อัตรำดอกเบีย้ต่อปี  ระยะเวลำคงเหลือของหนี้ที่จะครบก ำหนดช ำระ 
 (ร้อยละ)  ไม่เกิน 1 ปี  1 - 5 ปี  รวม 
   บำท  บำท  บำท 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้มอ่ืน        
ตัว๋แลกเงิน 3.0 - 3.3  166,609,119  -  166,609,119 
ตราสารอนุพนัธ์ 1.3 - 1.8  9,959,131  -  9,959,131 

รวม   176,568,250  -  176,568,250 

29. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
กลุ่มบริษทัมีโครงการผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
ซ่ึงจดัเป็นโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวท่ี้ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 39,836,799  32,486,444  10,520,812  9,010,288 

จ านวนท่ีบนัทึกในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับผลประโยชน์ของพนกังานหลงั
ออกจากงาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 9,678,652  7,600,612  1,309,596  1,209,206 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 786,452  604,527  200,928  170,163 
ตน้ทุนบริการในอดีต -  3,295,293  -  289,429 
(ก าไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณตาม        

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -  (786,762)  -  3,606,010 
รวม 10,465,104  10,713,670  1,510,524  5,274,808 
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 กรรมการ 
 (คุณทอมม่ี  เตชะอบุล)  

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
ยอดยกมาของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 32,486,444  22,662,774  9,010,288  3,735,480 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 9,678,652  7,600,612  1,309,596  1,209,206 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 786,452  604,527  200,928  170,163 
ตน้ทุนบริการในอดีต -  3,295,293  -  289,429 
(ก าไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณตาม        

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั        
- ส่วนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติฐานดา้นประชากรศาสตร์ -  (1,249,457)  -  (480,021) 
- ส่วนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานทางการเงิน -  (4,332,860)  -  (413,473) 
- ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ -  4,795,555  -  4,499,504 

(หัก) ผลประโยชน์ของพนกังานจ่ายในระหว่างปี (3,114,749)  (890,000)  -  - 
ยอดปลายปี 39,836,799  32,486,444  10,520,812  9,010,288 

ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชใ้นการค านวณประมาณการ
หน้ีสินภายใตโ้ครงการผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงานท่ีก าหนดไว ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 
2562 มีดงัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 
 (ร้อยละต่อปี)  (ร้อยละต่อปี)  (ร้อยละต่อปี)  (ร้อยละต่อปี) 
ขอ้สมมติฐานทางการเงิน        

อตัราคิดลด 2.2 - 2.5  2.2 - 2.5  2.2  2.2 
อตัราการหมุนเวียนของพนักงาน 0 - 25.0  0 - 25.0  0 - 15.0  0 - 15.0 

 ขึ้นอยูก่บัช่วงอาย ุ  ขึ้นอยูก่บัช่วงอาย ุ  ขึ้นอยูก่บัช่วงอาย ุ  ขึ้นอยูก่บัช่วงอาย ุ
 ของพนกังาน  ของพนกังาน  ของพนกังาน  ของพนกังาน 

อตัราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนท่ีคาดไว ้ 2.0 - 3.0  2.0 - 3.0  3.0  3.0 

ขอ้สมมติท่ีส าคัญในการก าหนดภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
ประกอบดว้ย อตัราคิดลด อตัราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน และอตัรามรณะ การวิเคราะห์ความอ่อนไหวดา้นล่าง
ไดพ้ิจารณาจากการเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  
ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอาจเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ในขณะท่ีขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี  
ผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม  ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

อตัราคิดลด - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 (3,148,057)  (2,528,383)  (605,106)  (453,373) 
อตัราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1 3,634,935  2,923,784  732,398  552,711 
อตัราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 4,034,075  2,893,922  826,917  541,692 
อตัราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1 (3,547,025)  (2,551,739)  (701,847)  (453,759) 
การมีชีวิตอยู ่- เพิ่มขึ้น 1 ปี  194,932  153,320  37,620  27,567 
การมีชีวิตอยู ่- ลดลง 1 ปี (193,589)  (152,247)  (37,284)  (27,309) 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นอาจไม่ได้แสดงถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้ นจริงในภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนกังาน เน่ืองจากเป็นการยากท่ีการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติต่างๆ จะเกิดขึ้นแยกต่างหากจาก
ขอ้สมมติอ่ืนซ่ึงอาจมีความสัมพนัธ์กนั 

นอกจากน้ีในการแสดงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้ มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์
พนักงาน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ค านวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected 
Unit Credit Method) ซ่ึงเป็นวิธีเดียวกนักบัการค านวณภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจาก
งานท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี  
5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัน้ีก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง 
ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัรา 
สุดทา้ย 400 วนั การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
หลังออกจากงาน กลุ่มบริษัทได้บันทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุน  
บริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายแลว้ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

30. ทุนเรือนหุ้น 
หุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ค านวณไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 หุ้น  หุ้น  หุ้น  หุ้น 
หุ้นสามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,328,306,130  4,336,896,534  4,328,315,980  4,336,906,384 
ผลกระทบจากหุ้นท่ีเพ่ิมขึ้น (ลดลง)ในระหว่างปี (273,770,159)  9,331  (273,770,159)  9,331 
หุ้นสำมัญตำมวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักส ำหรับปี 4,054,535,971  4,336,905,865  4,054,545,821  4,336,915,715 

เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562 มีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ CGH-W3 มาใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั
จ านวน 16,696 หน่วย โดยมีอตัราใชสิ้ทธิ 1 หน่วย : 1 หุน้ ในราคาการใชสิ้ทธิ 2.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็น
เงินทั้งส้ิน 33,392 บาท มีผลท าให้บริษทัมีทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้เพิ่มขึ้นจ านวน 16,696 บาทจาก 
4,336,906,384 บาท เป็น 4,336,923,080 บาท บริษัทได้น าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปจดทะเบียน
เปล่ียนแปลงทุนทุนช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2562  
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เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัมีมติอนุมติัโครงการซ้ือหุ้นคืนของบริษทั 
เพื่อการบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) ภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 660 ลา้นบาทและจ านวนหุ้นท่ี
ซ้ือคืนไม่เกินร้อยละ 9.98 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดโดยจะเป็นการเขา้ซ้ือในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยและมีก าหนดระยะเวลาซ้ือหุ้นคืน 6 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 
15 พฤษภาคม 2563 จ านวนรวมของหุ้นท่ีซ้ือคืนในโครงการจนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 รวมทั้งส้ิน 
8,607,100 หุ้น รวมเป็นเงิน 6,923,476 บาท และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 รวมทั้งส้ิน 331,378,200 หุ้น 
รวมเป็นเงิน 258,746,978 บาท 

เม่ือวนัท่ี 18 กันยายน 2562 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 ของบริษทัย่อยมีมติอนุมติัให้ลดทุน 
จดทะเบียนและทุนช าระแลว้ จากจ านวน 2,589,743,484 บาท เป็นจ านวน 1,589,743,484 บาท โดยการลด
หุ้นสามญัจ านวน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้น 
แต่ละราย เพื่อปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษทัยอ่ย 

เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562 บริษทัย่อยไดด้ าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้
ของบริษทัตามมาตรา 141 (ลดทุนจดทะเบียน) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535                    
ต่อนายทะเบียนบริษทั มหาชน กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

31.  เงินปันผลจ่ำย 
เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยประจ าปี 2562 มีมติอนุมติัการจดัสรร
ก าไรสุทธิให้มีทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวน 866,090 บาท และอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 
ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัในอตัราหุ้นละ 0.0193 บาท รวมเป็นเงินจ านวน 49,977,511 บาท เงินปันผล
ดงักล่าวไดจ่้ายแลว้เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 

เม่ือวันท่ี  14 สิ งหาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อยคร้ังท่ี  4/2562 มีมติอนุมัติการจ่าย 
เงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นสามัญของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.0155 บาท รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน 
40,137,381 บาท บริษทัย่อยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 11 กันยายน 2562 ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 
18 กนัยายน 2562 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว 
(2563 : ไม่มี) 

32.  ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้น 
สูงกว่ามูลค่าท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมลูค่าหุ้น”) ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้น้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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33. กำรจัดกำรส่วนทุน 
วตัถุประสงค์ในการจัดการส่วนทุนของกลุ่มบริษทัเป็นไปเพื่อการด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการ
ด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนและ
เพื่อด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม 

34. ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรเงินส ารองอย่างน้อย
ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส ารองดังกล่าวมีจ านวน
เท่ากบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

35. รำยได้ค่ำนำยหน้ำ 
รายไดค่้านายหนา้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 
 งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 
 บำท  บำท 
ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 560,993,351  288,056,508 
ค่านายหนา้จากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 438,991,258  271,040,041 
รวม 999,984,609  559,096,549 

36. รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 
 งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 
 บำท  บำท 
การจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ 34,497,099  64,711,977 
ท่ีปรึกษาทางการเงิน 15,665,000  49,007,280 
ท่ีปรึกษาทางการลงทุน 149,919  190,570 

   การยืม/ให้ยืมหลกัทรัพย ์ 931,601  1,195,061 
   ตวัแทนผูถื้อหุ้นกู ้ 12,663,889  10,858,333 
อื่น ๆ 8,509,045  2,422,491 
รวม 72,416,553  128,385,712 
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37. รำยได้ดอกเบีย้ 
รายไดด้อกเบ้ียส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

รายไดด้อกเบ้ียเงินให้กูยื้มเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์ 51,559,484  34,769,851  -  - 
ดอกเบ้ียรับ 132,952,740  101,836,447  53,308,936  22,532,305 
รวม 184,512,224  136,606,298  53,308,936  22,532,305 

38. ก ำไรจำกเงินลงทุนและตรำสำรอนุพนัธ์ 
ก าไรจากเงินลงทุนและตราสารอนุพนัธ์ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน (172,577,516)  107,624,734  29,112,309  52,577,471 
ก าไรจากตราสารอนุพนัธ์ 217,188,146  75,957,209  8,026,138  1,539,214 
รวม 44,610,630  183,581,943  37,138,447  54,116,685 

39. รำยได้อ่ืน  

รายไดอ่ื้นส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
ก าไรจากการขายทรัพยสิ์น 199,987  7,436,797  -  - 
รายไดค้่าปรับจากการผิดนดัช าระ 447,083  127,368  -  - 
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 11,411,924  -  12,241,982  - 
อ่ืน ๆ 28,159,944  13,537,913  579,167  417,757 
รวม 40,218,938  21,102,078  12,821,149  417,757 

217บริิษััท คัันทริ่� กริ๊�ป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กัดิ้ (มห�ชน)



 
- 81 - 

 

 ................................................................. 
 กรรมการ 
 (คุณทอมม่ี  เตชะอบุล)  

40. ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำซ่ึงเป็นไปตำม TFRS 9 
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซ่ึงเป็นไปตาม TFRS 9 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
ประกอบดว้ย 
 งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 
 บำท  บำท 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 40,150,227  9,024,407 
สินทรัพยอ่ื์น 11,420,059  - 
รวม 51,570,286  9,024,407 

41. ค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยให้ผู้บริหำรส ำคัญ 
ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงินท่ีจ่ายให้แก่ผูบ้ริหารส าคญัของกลุ่มบริษทั 
ซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของรายการ “ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน” 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้ผูบ้ริหารส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 84,430,766  76,952,658  26,246,235  29,949,704 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,926,500  2,375,828  462,796  761,605 
รวม 86,357,266  79,328,486  26,709,031  30,711,309 

42. ค่ำตอบแทนกรรมกำร 
ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของกลุ่มบริษัท ตามมาตรา 90 ของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องท่ีจ่ายให้กับ
กรรมการซ่ึงด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัดว้ย ทั้งน้ีอตัราค่าตอบแทนกรรมการไดรั้บอนุมติั
จากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
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43. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 97,060,470  98,435,664  11,433,942  12,003,945 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าธรรมเนียมอ่ืน 26,825,745  19,069,925  3,304,540  1,640,976 
ค่าใชจ่้ายดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร 15,971,586  17,098,734  950,417  457,245 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 4,166,366  7,247,869  1,686,606  2,222,309 
ค่ารับรอง 39,852,536  27,803,443  1,426,104  2,186,879 
ค่าน ้ามนัรถและค่าเดินทาง 4,401,312  6,100,439  277,011  967,151 
ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพแ์ละวสัดุส านกังาน 2,343,840  2,541,951  294,528  416,605 
ค่าภาษีอากร 3,068,598  2,236,288  294,477  7,273 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ -  4,741,744  -  4,676,893 
ขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์น -  610,460  -  - 
อ่ืน ๆ 12,549,052  7,685,013  2,176,638  1,209,092 
รวม 206,239,505  193,571,530  21,844,263  25,788,368 

44. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2545 และวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2557 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับ
พนักงานของกลุ่มบริษัท ท่ีสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนโดยหักจากเงินเดือนของพนักงานส่วนหน่ึง  
และกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้อีกส่วนหน่ึง โดยปัจจุบนักลุ่มบริษทัให้บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน)  ซ่ึงได้รับอนุญาตเป็นผูจ้ดัการกองทุน ตามพระราชบญัญติักองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัไดจ้่ายเงินสมทบเขา้กองทุนเป็นจ านวน
ประมาณ 10.9 ลา้นบาท และประมาณ 9.7 ลา้นบาท ตามล าดบั ในงบการเงินรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัไดจ่้ายเงินสมทบเขา้กองทุนเป็นจ านวนประมาณ 
2.0 ลา้นบาท และ ประมาณ 2.3 ลา้นบาท ตามล าดบัในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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45. รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้ 
ภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีปัจจุบนั (45,657)  (42,447)  -  - 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 45,668  (10,046)  6,614  (11,905) 
รวมรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 11  (52,493)  6,614  (11,905) 

รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก าไรทางบญัชีส าหรับ ปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กับอตัราภาษีท่ีใช้ สามารถแสดงได้ดังน้ี 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
   อัตรำภำษ ี    อัตรำภำษ ี    อัตรำภำษ ี    อัตรำภำษ ี
   (ร้อยละ)    (ร้อยละ)    (ร้อยละ)    (ร้อยละ) 

ก าไรกอ่นภาษเีงินได ้ 142,962  20.0  136,053  20.0  2,215  20.0  57,969  20.0 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษเีงินได ้ (28,592)    (27,211)    (443)    (11,594)   
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากรายการผลแตกต่าง                
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 45,668    (10,046)    6,614    (11,905)   

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถอื                
เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษีและค่าใชจ่้ายท่ี                
ไม่ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษ ี (17,065)    (15,236)    443    11,594   

รายได(้ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดต้ามงบก าไรขาดทุน                
และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  11  0.0  (52,493)  (38.6)  6,614  298.6  (11,905)  (20.5) 

กลุ่มบริษทัใช้อตัราภาษีร้อยละ 20 ในการค านวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดค้  านวณจากก าไรก่อนภาษีบวกกลบัดว้ยรายการซ่ึงไม่ถือ
เป็นค่าใชจ่้ายและหกัรายไดห้รือค่าใชจ่้ายท่ีไดรั้บการยกเวน้ทางภาษีตามประมวลรัษฎากร 

220 รายงานประจำำาปี 2563



 
- 84 - 

 

 ................................................................. 
 กรรมการ 
 (คุณทอมม่ี  เตชะอบุล)  

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัองค์ประกอบของก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน  
 งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 
 จ ำนวนก่อนภำษ ี  ผลประโยชน์  จ ำนวนสุทธิ  จ ำนวนก่อนภำษ ี  ผลประโยชน์  จ ำนวนสุทธิ 
   (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษ ี  จำกภำษ ี    (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษ ี  จำกภำษ ี
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

ส่วนเกิน (ต ่า) กว่าทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (266,944,733)  53,388,947  (213,555,786)  (231,903,200)  46,380,640  (185,522,560) 
ก าไร (ขาดทุน) จากคณิตศาสตร์ประกนัภยั -  -  -  786,762  (157,352)  629,410 
รวม (266,944,733)  53,388,947  (213,555,786)  (231,116,438)  46,223,288  (184,893,150) 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562 
 จ ำนวนก่อนภำษ ี  ผลประโยชน์  จ ำนวนสุทธิ  จ ำนวนก่อนภำษ ี  ผลประโยชน์  จ ำนวนสุทธิ 
   (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษ ี  จำกภำษ ี    (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษ ี  จำกภำษ ี
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

ส่วนเกิน (ต ่า) กว่าทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (261,816,258)  52,363,252  (209,453,006)  (263,668,747)  52,733,749  (210,934,998) 
ก าไร(ขาดทุน) จากคณิตศาสตร์ประกนัภยั -  -  -  (3,606,010)  721,202  (2,884,808) 
รวม (261,816,258)  52,363,252  (209,453,006)  (267,274,757)  53,454,951  (213,819,806) 

46. ก ำไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐำนและก ำไรต่อหุ้นปรับลด 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
ค านวณจากก าไรส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีถือโดยผูถื้อหุน้โดยแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน        
ก าไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั (บาท) 142,177,814  82,610,415  8,829,195  46,064,077 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 4,054,535,971  4,336,905,865  4,054,545,821  4,336,915,715 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำท) 0.0351  0.0190  0.0022  0.0106 
        ก ำไรต่อหุ้นปรับลด        
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั        

ท่ีใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หุ้น) 4,054,535,971  4,336,905,865  4,054,545,821  4,336,915,715 
ผลกระทบจากใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั -  -  -  - 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัคงเหลือ          

ณ วนัส้ินปีปรับลด (หุ้น) 4,054,535,971  4,336,905,865  4,054,545,821  4,336,915,715 
ก ำไรต่อหุ้นปรับลด (บำท) 0.0351  0.0190  0.0022  0.0106 

ก าไรต่อหุน้ปรับลดเกิดจากใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 30 
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47. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ในภำยหน้ำ 
47.1 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัจากสัญญาเช่าด าเนินงานส าหรับอาคารส านักงานและยานพาหนะ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ดงัน้ี 
หน่วย : ล้ำนบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2562  2561 
ไม่เกิน 1 ปี 1.0  40.9  -  7.7 
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1.1  50.1  -  10.5 
รวม 2.1  91.0  -  18.2 

สัญญาเช่าด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดถู้กบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ดงัน้ี  

หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
สัญญาเช่าด าเนินงาน 2.2  41.0  -  7.3 

47.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพัน ท่ีจะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานตามสัญญาท่ีบริษทัไดท้ าสัญญาแลว้เป็นจ านวนประมาณ 1.8 ลา้นบาท และประมาณ 
2.4 ลา้นบาท ตามล าดบั 

48. รำยกำรธุรกจิกบับุคคลและบริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั 
บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้ก่บุคคลหรือบริษทัต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับริษทัต่างๆ ในกลุ่มบริษทั
โดยการมีผูถื้อหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมการร่วมกัน รายการบญัชีระหว่างบุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันใช้
นโยบายราคาและเง่ือนไขการก าหนดราคาระหว่างกนัในเง่ือนไขปกติทางธุรกิจ 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับแต่ละรายการอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ   

ค่านายหนา้ ราคาตลาดซ่ึงเป็นอตัราเดียวกบัท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
ค่าธรรมเนียมและบริการ ราคาท่ีตกลงกนัซ่ึงประมาณตามราคาตลาด 
ค่าใชจ้่าย ราคาตลาด 
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รายการบญัชีที่มีสาระส าคญัระหว่างบริษทักบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันส าหรับปีสิ้นสุดวนัท่ี  
31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 ลักษณะ  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ควำมสัมพันธ์  2563  2562  2563  2562 
   บำท  บำท  บำท  บำท 

ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์และ           
สัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ             
กองทุนรวมที่บริหารโดยบริษทัร่วม บริษทัร่วม  112,237,803  75,899,728  -  - 
บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) บริษทัร่วม  928,478  59,318  -  - 
บุคคลที่เก่ียวขอ้งกนั บุคคลที่เก่ียวขอ้งกนั  122,222  1,327,965  -  - 
รวม   113,288,503  77,287,011  -  - 
          ค่ำนำยหน้ำจำกกำรเป็นตัวแทนซ้ือขำยหน่วยลงทุน          
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) บริษทัร่วม  4,187,524  622,790  -  - 

          
ค่ำธรรมเนียมและบริกำร          

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) บริษทัร่วม  149,919  190,570  -  - 
บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) บริษทัร่วม  560,000  9,590,133  -  - 
บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  9,451,200  6,760,800  -  - 
รวม   10,161,119  16,541,503  -  - 

          เงินปันผลรับ          
บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย  -  -  -  89,505,737 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) บริษทัร่วม  -  -  31,357,850  40,765,205 
รวม   -  -  31,357,850  130,270,942 
          ดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย์          
บุคคลที่เก่ียวขอ้งกนั บุคคลที่เก่ียวขอ้งกนั  23,618,966  12,987,744  -  - 
          

ดอกเบีย้รับ          
บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย  -  -  24,419,203  1,230,339 
บริษทั เก็งกิ แคปปิตอล จ ากดั บริษทัยอ่ย  -  -  3,707,254  - 
บริษทั เก็งกิ พาวเวอร์ วนั จ ากดั บริษทัยอ่ยทางออ้ม  -  -  4,286,224  4,286,224 
รวม   -  -  32,412,681  5,516,563 

          ต้นทุนทำงกำรเงิน          
บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย  -  -  111,672  389,604 
บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) บริษทัร่วม  386,174  1,676,378  -  - 
บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  30  44  -  - 
บุคคลที่เก่ียวขอ้งกนั บุคคลที่เก่ียวขอ้งกนั  13,173  58,676  -  - 
รวม   399,377  1,735,098  111,672  389,604 
          ค่ำธรรมเนียมและบริกำรจ่ำย          
บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย  -  -  1,599,357  8,081,477 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) บริษทัร่วม  686,267  1,264,415  72,573  214,884 
รวม   686,267  1,264,415  1,671,930  8,296,361 

 
 

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับอำคำร สถำนท่ีและอุปกรณ์          
บริษทั อีดีพี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,365,600  1,365,600  -  - 
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ยอดคงเหลือที่มีสาระส าคญักบับุคคลและบริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  
มีดงัน้ี 

 ลักษณะ  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ควำมสัมพันธ์  2563  2562  2563  2562 
   บำท  บำท  บำท  บำท 

เงินฝำกในนำมบริษัทเพื่อลูกค้ำ          
บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  5,595  5,566  -  - 
บุคคลที่เก่ียวขอ้งกนั บุคคลที่เก่ียวขอ้งกนั  2,488,076  4,230,912  -  - 
รวม   2,493,671  4,236,478  -  - 

          สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น          
บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย  -  -  850,000,000  536,661,004 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) บริษทัร่วม  20,493,550  -  -  - 
บริษทั ผาแดงอินดสัทรีจ ากดั (มหาชน) บริษทัร่วม  224,209,659  220,346,293  -  - 
บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  682,434,034  131,116,480  -  - 
รวม   927,137,243  351,462,773  850,000,000  536,661,004 

          ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น          
บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย  -  -  174,880,543  86,534,509 
บริษทั เก็งกิ แคปปิตอล จ ากดั บริษทัยอ่ย  -  -  959,867  410,500 
บริษทั เก็งกิ พาวเวอร์ วนั จ ากดั บริษทัยอ่ยทางออ้ม  -  -  3,145,813  6,996,343 
บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  4,735,392  -  -  - 
กองทุนรวมที่บริหารโดยบริษทัร่วม บริษทัร่วม  175,615  -  -  - 
บริษทั เทค รีฟอร์ม จ ากดั กรรมการร่วมกนั  629,160  629,160  629,160  629,160 
บริษทั โซลาร์ เทคนิค จ ากดั กรรมการร่วมกนั  629,160  629,160  629,160  629,160 
รวม   6,169,327  1,258,320  180,244,543  95,199,672 

          ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์          
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) บริษทัร่วม  76,407,614  160,497,478  -  - 
บุคคลที่เก่ียวขอ้งกนั บุคคลที่เก่ียวขอ้งกนั  386,548,677  561,013,174  -  - 
รวม   462,956,291  721,510,652  -  - 

          เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย          
บริษทั เก็งกิ พาวเวอร์ วนั จ ากดั บริษทัยอ่ยทางออ้ม  -  -  69,132,650  69,132,650 
บริษทั เก็งกิ แคปปิตอล จ ากดั บริษทัยอ่ย  -  -  61,000,000  - 
รวม   -  -  130,132,650  69,132,650 

          สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น          
บริษทั คนัทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  448,772,460  658,199,608  448,772,460  658,199,608 
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 ลักษณะ  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ควำมสัมพันธ์  2563  2562  2563  2562 
   บำท  บำท  บำท  บำท 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม          
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) บริษทัร่วม  486,596,027  487,528,688  675,007,170  675,007,170 
บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) บริษทัร่วม  1,083,079,575  1,060,917,438  827,441,950  827,441,950 
รวม   1,569,675,602  1,548,446,126  1,502,449,120  1,502,449,120 

          
เงินลงทุนในบริษัทย่อย          

บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย  -  -  2,470,527,937  2,470,525,198 
บริษทั เก็งกิ แคปปิตอล จ ากดั บริษทัยอ่ย  -  -  25,000,000  25,000,000 
รวม   -  -  2,495,527,937  2,495,525,198 

          
หลักทรัพย์ขำยโดยมีสัญญำซ้ือคืน          

บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) บริษทัร่วม  367,972,782  320,324,233  -  - 
          

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น          
บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย  -  -  10,472,802  7,860,109 
บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) บริษทัร่วม  366,667  766,667  -  - 
บริษทั คนัทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  450,000  450,000  -  - 
รวม   816,667  1,216,667  10,472,802  7,860,109 

          
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์          

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนเอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) บริษทัร่วม  3,094,872  7,290,345  -  - 
          
ตรำสำรหน้ีและเงินกู้ยืมอื่น          

บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) บริษทัร่วม  - - 89,719,347  -  - 
          

ตรำสำรหนี้ - หุ้นกู้          
บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย  -  -  25,600,000  49,000,000 
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49. ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำน 
กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2562) 
เร่ือง ส่วนงานด าเนินงานตามเกณฑ์ท่ีเสนอให้แก่ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่ม
เพ่ือใชใ้นการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานดงักล่าว 

กลุ่มบริษทัด าเนินกิจการใน 3 ส่วนงานหลกั คือ ส่วนงานนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ ส่วนงานวานิชธนกิจ ส่วนงานคา้หลกัทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และด าเนินธุรกิจใน
ส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศ ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานของกลุ่มบริษทัส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 

 ส่วนงำนนำยหน้ำ    ส่วนงำนค้ำหลักทรัพย์      
 ซ้ือขำยหลักทรัพย์และ    และสัญญำซ้ือขำย     
 สัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ  ส่วนงำนวำนิชธนกิจ  ล่วงหน้ำ  ส่วนงำนอื่น ๆ  รวม 

รายได ้          
รายไดค้่านายหนา้          
-  ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 999,985  -  -  -  999,985 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ          
-  ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 258  21,536  44,423  -  66,217 
-  ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -  6,200  -  -  6,200 
รายไดด้อกเบี้ย 51,559  -  109,236  23,717  184,512 
ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพนัธ์ (36)  -  44,645  2  44,611 
เงินปันผลรับ -  -  16,618  -  16,618 
รายไดอ้ื่น 2,429  -  1,051  36,739  40,219 
ส่วนแบ่งก าไรของบริษทัร่วมที่ใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย -  -  -  59,942  59,942 

รวมรายได ้ 1,054,195  27,736  215,973  120,400  1,418,304 
รวมค่าใชจ้่าย         (1,092,382) 
ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน         325,922 
ตน้ทุนทางการเงิน         (131,390) 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา้ซ่ึงเป็นไปตาม TFRS9         (51,570) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้         142,962 
รายไดภ้าษีเงินได ้         11 
ก าไรสุทธิส าหรับปี          142,973 
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หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 

 ส่วนงำนนำยหน้ำ    ส่วนงำนค้ำหลักทรัพย์      
 ซ้ือขำยหลักทรัพย์และ    และสัญญำซ้ือขำย     
 สัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ  ส่วนงำนวำนิชธนกิจ  ล่วงหน้ำ  ส่วนงำนอื่น ๆ  รวม 

รายได ้          
รายไดค้่านายหนา้          
-  ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 559,097  -  -  -  559,097 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ          
-  ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 191  61,613  57,029  1,423  120,256 
-  ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -  8,130  -  -  8,130 
รายไดด้อกเบี้ย 34,770  -  75,681  26,155  136,606 
ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพนัธ์ (59)  -  205,780  (22,139)  183,582 
เงินปันผลรับ -  -  39,682  -  39,682 
รายไดอ้ื่น -  -  -  21,102  21,102 
ส่วนแบ่งก าไรของบริษทัร่วมที่ใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย -  -  -  33,985  33,985 

รวมรายได ้ 593,999  69,743  378,172  60,526  1,102,440 
รวมค่าใชจ้่าย         (966,387) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้         136,053 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้         (52,493) 
ก าไรสุทธิส าหรับปี         83,560 

สินทรัพยจ์ าแนกตามส่วนด าเนินงานในงบการเงินรวม 
หน่วย : พันบำท 

     ส่วนงำนค้ำ       
 ส่วนงำนนำยหน้ำ    หลักทรัพย์และ       
 ซ้ือขำยหลักทรัพย์และ  ส่วนงำน  สัญญำซ้ือขำย  รวมส่วนงำน  สินทรัพย์ที่   

สินทรัพย์ตำมส่วนด ำเนินงำน สัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ  วำนิชธนกิจ  ล่วงหน้ำ  ด ำเนินงำน  ไม่ได้ปันส่วน  รวม 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 2,221,937  23,751  5,354,002  7,599,690  1,748,988  9,348,678 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 1,929,353  51,620  5,749,354  7,730,327  1,095,142  8,825,469 

50. กำรบริหำรควำมเส่ียง 
50.1 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือคือ ความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษัทได้รับความเสียหายอันสืบเน่ืองมาจากการท่ี
คู่สัญญาของกลุ่มบริษทัจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงินได ้
สินทรัพยท์างการเงินของกลุ่มบริษทัไม่ไดมี้ความเส่ียงเก่ียวกับการกระจุกตวัมาก และมูลค่าสูงสุด
ของความเส่ียงคือ มูลค่าตามบญัชีของเคร่ืองมือทางการเงินหักดว้ยส ารองเผื่อขาดทุนตามท่ีแสดงไว้
ในงบแสดงฐานะการเงิน 

TFRS 9 ก าหนดเก่ียวกับการด้อยค่าของสินทรัพยโ์ดยใช้โมเดลผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดจ้ดัท าและทบทวนโมเดลผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นแลว้อย่าง
เหมาะสม โดยฝ่ายบริหารความเส่ียงจะสอบทานตวัเลขและขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการค านวณเป็นระยะ 
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 ................................................................. 
 กรรมการ 
 (คุณทอมม่ี  เตชะอบุล)  

50.2 ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียคือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไป 
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด
ของกลุ่มบริษทั 

หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทำงกำรเงินสุทธิ 
 ระยะเวลำคงเหลือก่อนครบก ำหนดของสัญญำหรือก่อนก ำหนดอัตรำใหม่ 

 อัตรำดอกเบีย้ 
ปรับขึน้ลง 

 
น้อยกว่ำ 

 
 

 
มำกกว่ำ  

 
ลูกหน้ี 

 
ไม่มี 

 
 

 
อัตรำดอกเบีย้ (ร้อยละ) 

 ตำมอัตรำตลำด 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ด้อยคุณภำพ ดอกเบีย้ รวม อัตรำลอยตัว อัตรำคงที ่
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 732.5 - - - - 98.5 831.0 0.1 - 0.8 - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - - - - - 132.1 132.1 - - 
ลูกหน้ีส านกัหักบญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ - - - - - 196.0 196.0 - - 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 844.4 - - - - 1,205.3 2,049.7 6.3 - 18.0 - 
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ - - - - - 2.1 2.1 - - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น - 2,260.7 - - - 986.0 3,246.7 - 3.0 - 7.3 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - - - - - 477.3 477.3 - - 
          

หนี้สินทำงกำรเงิน           
เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 350.0 - - - - 350.0 - 2.9 - 3.9 
หลกัทรัพยข์ายโดยมีสัญญาซ้ือคืน - 1,287.3 - - - - 1,287.3 - 2.2 - 8.0 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น - - - - - 381.9 381.9 - - 
เจา้หน้ีส านกัหักบญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ - - - - - 230.9 230.9 - - 
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ - - - - - 946.1 946.1 - - 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้มอื่น - 19.9 - - - - 19.9 - 3.0 - 4.5 
ตราสารหน้ี - หุ้นกู ้ - - 731.0 - - - 731.0 - 6.2 - 6.8 
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 ................................................................. 
 กรรมการ 
 (คุณทอมม่ี  เตชะอบุล)  

หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทำงกำรเงินสุทธิ 
 ระยะเวลำคงเหลือก่อนครบก ำหนดของสัญญำหรือก่อนก ำหนดอัตรำใหม่ 

 อัตรำดอกเบีย้ 
ปรับขึน้ลง 

 
น้อยกว่ำ 

 
 

 
มำกกว่ำ  

 
ลูกหน้ี 

 
ไม่มี 

 
 

 
อัตรำดอกเบีย้ (ร้อยละ) 

 ตำมอัตรำตลำด 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ด้อยคุณภำพ ดอกเบีย้ รวม อัตรำลอยตัว อัตรำคงที ่
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 302.5 - - - - 49.9 352.4 0.2 - 0.8 - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - - - - - 76.8 76.8 - - 
ลูกหน้ีส านกัหักบญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ - - - - - 91.4 91.4 - - 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 991.1 - - - - 898.5 1,889.6 6.3 - 18.0 - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น - 1,661.2 - - - 1,826.1 3,487.3 - 3.0 - 7.3 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - - - - - 730.1 730.1 - - 
          

หนี้สินทำงกำรเงิน           
เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 150.0 - - - - 150.0 - 3.0 - 4.5 
หลกัทรัพยข์ายโดยมีสัญญาซ้ือคืน - 964.2 - - - - 964.2 - 1.9 - 7.3 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น - - - - - 149.1 149.1 - - 
เจา้หน้ีส านกัหักบญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ - - - - - 315.3 315.3 - - 
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ - - - - - 273.5 273.5 - - 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ ์ - - - - - 2.7 2.7 - - 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้มอื่น - 176.6 - - - - 176.6 - 1.3 - 3.3 
ตราสารหน้ี - หุ้นกู ้ - 978.1 - - - - 978.1 - 6.3 

หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทำงกำรเงินสุทธิ 
 ระยะเวลำคงเหลือก่อนครบก ำหนดของสัญญำหรือก่อนก ำหนดอัตรำใหม่ 
 อัตรำดอกเบีย้ 

ปรับขึน้ลง 
 

น้อยกว่ำ  
  

มำกกว่ำ  
 

ลูกหน้ี 
 

ไม่มี 
  

อัตรำดอกเบีย้ (ร้อยละ) 
 ตำมอัตรำตลำด 1 ปี    1 - 5 ปี 5 ปี ด้อยคุณภำพ ดอกเบีย้ รวม อัตรำลอยตัว อัตรำคงที ่

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 299.7 - - - - 3.2 302.9 0.1 - 0.4 - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - - - - - 186.6 186.6 - - 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย - 130.1 - - - - 130.1 - 6.2 - 6.3 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น - 932.0 - - - 669.3 1,601.3 - 3.0 - 7.0 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - - - - - 450.7 450.7 - - 
          หนี้สินทำงกำรเงิน           
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น - - - - - 247.5 247.5 - - 
ตราสารหน้ี - หุ้นกู ้ - - 751.9 - - - 751.9 - 6.3 - 6.8 
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 ................................................................. 
 กรรมการ 
 (คุณทอมม่ี  เตชะอบุล)  

หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทำงกำรเงินสุทธิ 
 ระยะเวลำคงเหลือก่อนครบก ำหนดของสัญญำหรือก่อนก ำหนดอัตรำใหม่ 
 อัตรำดอกเบีย้ 

ปรับขึน้ลง 
 

น้อยกว่ำ  
  

มำกกว่ำ  
 

ลูกหน้ี 
 

ไม่ม ี
  

อัตรำดอกเบีย้ (ร้อยละ) 
 ตำมอัตรำตลำด 1 ปี    1 - 5 ปี 5 ปี ด้อยคุณภำพ ดอกเบีย้ รวม อัตรำลอยตัว อัตรำคงที่ 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 184.0 - - - - 4.8 188.8 0.3 - 0.4 - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - - - - - 101.9 101.9 - - 
เงินให้กูย้ืมระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย - 69.1 - - - - 69.1 - 6.2 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น - 897.7 - - - 1,320.9 2,218.6 - 3.0 - 7.3 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - - - - - 664.0 664.0 - - 
          หน้ีสินทำงกำรเงิน           
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - - - - - 34.1 34.1 - - 
ตราสารหน้ี - หุ้นกู ้ - 1,027.2 - - - - 1,027.2 - 6.3 

อตัราผลตอบแทนเฉล่ียของสินทรัพยท์างการเงินเฉล่ียและตน้ทุนการเงินเฉล่ียของหน้ีสินทางการเงินเฉล่ีย 
ของกลุ่มบริษทัส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินชนิดท่ีมีดอกเบ้ียแสดงไวใ้นตารางต่อไปน้ี 

หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 

 ยอดคงเหลือถัวเฉล่ีย ดอกเบีย้รับ/จ่ำย อัตรำผลตอบแทนถัวเฉลี่ย/ต้นทุน 
   กำรเงินถัวเฉล่ีย (ร้อยละ) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 499.9 1.1 0.2 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น 4,127.7 153.7 3.7 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 986.5 51.6 5.2 

    
หน้ีสินทำงกำรเงิน    
เงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 191.6 8.3 4.3 
หลกัทรัพยข์ายโดยมีสัญญาซ้ือคืน 1,287.3 33.9 2.6 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืมอ่ืน 1,264.4 40.5 3.2 
ตราสารหน้ี - หุ้นกู ้ 801.4 49.5 6.3 
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 ................................................................. 
 กรรมการ 
 (คุณทอมม่ี  เตชะอบุล)  

หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 

 ยอดคงเหลือถัวเฉล่ีย ดอกเบีย้รับ/จ่ำย อัตรำผลตอบแทนถัวเฉลี่ย/ต้นทุน 
   กำรเงินถัวเฉล่ีย (ร้อยละ) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 930.6 5.1 0.5 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น 1,782.8 38.7 2.2 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 614.4 34.8 5.7 

    
หน้ีสินทำงกำรเงิน    

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 112.5 0.9 3.4 
หลกัทรัพยข์ายโดยมีสัญญาซ้ือคืน 964.2 26.4 2.8 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืมอ่ืน 216.8 6.2 2.9 
ตราสารหน้ี - หุ้นกู ้ 1,057.9 66.4 6.3 

หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 

 ยอดคงเหลือถัวเฉล่ีย ดอกเบีย้รับ/จ่ำย อัตรำผลตอบแทนถัวเฉลี่ย/ต้นทุน 
   กำรเงินถัวเฉล่ีย (ร้อยละ) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 241.0 0.4 0.2 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น 1,021.5 44.8 4.4 
เงินให้กูย้ืมระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย 129.1 8.0 6.2 

    
หน้ีสินทำงกำรเงิน    

ตราสารหน้ี - หุ้นกู ้ 801.4 49.5 6.2 

หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 

 ยอดคงเหลือถัวเฉล่ีย ดอกเบีย้รับ/จ่ำย อัตรำผลตอบแทนถัวเฉลี่ย/ต้นทุน 
   กำรเงินถัวเฉล่ีย (ร้อยละ) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 434.5 1.4 0.3 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น 358.0 16.5 4.6 
เงินให้กูย้ืมระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย 69.1 4.3 6.2 

    
หน้ีสินทำงกำรเงิน    

ตราสารหน้ี - หุ้นกู ้ 1,057.9 66.4 6.3 
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 กรรมการ 
 (คุณทอมม่ี  เตชะอบุล)  

50.3 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กธ. 32/2560 เร่ือง “การด ารง
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ” ก าหนดให้บริษทัหลกัทรัพยด์ ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ               
เม่ือส้ินวนัท าการใดๆ ไม่นอ้ยกวา่ 15.0 ลา้นบาท และไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 7 ของหน้ีสินทัว่ไป 

บริษทัยอ่ยไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทตวัแทนซ้ือขายสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า บริษทัย่อยต้องด ารงเงินกองทุน
สภาพคล่องสุทธิเม่ือส้ินวนัท าการใดๆ ไม่นอ้ยกว่า 25.0 ลา้นบาทและไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 7 ของ
หน้ีสินทัว่ไปและทรัพยสิ์นท่ีตอ้งวางเป็นประกนั เวน้แต่เป็นกรณีท่ีบริษทัไดห้ยุดการประกอบ
ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าประเภทดังกล่าว และได้มีหนังสือแจง้ความประสงค์ดงักล่าวต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ ให้บริษทัด ารงเงินกองทุน
สภาพคล่องสุทธิเม่ือส้ินวนัท าการใดๆ ตามท่ีก าหนดในวรรคดงักล่าวขา้งตน้แทน  

นอกจากน้ี ตามขอ้บังคบัสมาชิกของส านักหักบญัชี (ประเทศไทย) จ ากัด (“ส านักหักบัญชี”) 
หมวด 300 “สมาชิก” เร่ือง “คุณสมบติัของสมาชิกสมทบ” ก าหนดให้สมาชิกสมทบตอ้งมีส่วน
ของเจา้ของไม่นอ้ยกวา่ 150.0 ลา้นบาท และ/หรือมีฐานะทางการเงินตามหลกัเกณฑท่ี์หน่วยงาน
ซ่ึงมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลดงักล่าวก าหนดตามกฎหมาย 

วันท่ี ท่ีครบก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนับจากวันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี  
31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทำงกำรเงินสุทธิ 
 เม่ือ ภำยใน   ไม่มี ลูกหน้ี  
 ทวงถำม 1 ปี 1 – 5 ปี เกิน 5 ปี ก ำหนด ด้อยคุณภำพ รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - 831.0 - 831.0 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - 132.1 - - - - 132.1 
ลูกหน้ีส านกัหักบญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ - 196.0 - - - - 196.0 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 844.4 1,184.0 - - 21.3 - 2,049.7 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น - 2,663.0 - - 583.7 - 3,246.7 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - - - - 477.3 - 477.3 
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ - 2.1 - - - - 2.1 

        
หนี้สินทำงกำรเงิน        

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 350.0 - - - - - 350.0 
หลกัทรัพยข์ายโดยมีสัญญาซ้ือคืน - 1,287.3 - - - - 1,287.3 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น - 381.9 - - - - 381.9 
เจา้หน้ีส านกัหักบญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ - 230.9 - - - - 230.9 
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ - 946.1 - - - - 946.1 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้มอื่น - 19.9 - - - - 19.9 
ตราสารหน้ี - หุ้นกู ้ - - 731.0 - - - 731.0 
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หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทำงกำรเงินสุทธิ 
 เม่ือ ภำยใน   ไม่มี ลูกหน้ี  
 ทวงถำม 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ก ำหนด ด้อยคุณภำพ รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - 352.4 - 352.4 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - 76.8 - - - - 76.8 
ลูกหน้ีส านกัหักบญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ - 91.4 - - - - 91.4 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 991.1 879.1 - - - 19.4 1,889.6 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น - 2,166.1 - - 1,321.2 - 3,487.3 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - - - - 730.1 - 730.1 

        
หนี้สินทำงกำรเงิน        

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 150.0 - - - - - 150.0 
หลกัทรัพยข์ายโดยมีสัญญาซ้ือคืน - 964.2 - - - - 964.2 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น - 149.1 - - - - 149.1 
เจา้หน้ีส านกัหักบญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ - 315.3 - - - - 315.3 
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ - 273.5 - - - - 273.5 
หน้ีสินอนุพนัธ์ - 2.7 - - - - 2.7 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้มอื่น - 176.6 - - - - 176.6 
ตราสารหน้ี - หุ้นกู ้ - 978.1  - - - 978.1 

หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทำงกำรเงินสุทธิ 
 เม่ือ ภำยใน   ไม่มี ลูกหน้ี  
 ทวงถำม 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ก ำหนด ด้อยคุณภำพ รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - 302.9 - 302.9 
ลูกหน้ีการคา้และหมุนเวียนอื่น - 186.6 - - - - 186.6 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 130.1 - - - - - 130.1 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น - 932.0 - - 669.3 - 1,601.3 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - - - - 450.7 - 450.7 

        
หนี้สินทำงกำรเงิน        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น - 247.5 - - - - 247.5 
ตราสารหน้ี - หุ้นกู ้ - - 751.9 - - - 751.9 

หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทำงกำรเงินสุทธิ 
 เม่ือ ภำยใน   ไม่มี ลูกหน้ี  
 ทวงถำม 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ก ำหนด ด้อยคุณภำพ รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - 188.8 - 188.8 
ลูกหน้ีการคา้และหมุนเวียนอื่น - 101.9 - - - - 101.9 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 69.1 - - - - - 69.1 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น - 897.7 - - 1,320.9 - 2,218.6 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - - - - 664.0 - 664.0 

        
หนี้สินทำงกำรเงิน        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น - 34.1 - - - - 34.1 
ตราสารหน้ี - หุ้นกู ้ - 1,027.2 - - - - 1,027.2 
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50.4 ความเส่ียงดา้นสภาวะตลาด 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นสภาวะตลาดท่ีเกิดจากความผนัผวนของราคาหลกัทรัพยแ์ละราคา
ของตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงอาจจะมีผลท าให้มูลค่าเงินลงทุนของกลุ่มบริษทัลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัไดมี้การจดัการความเส่ียงดา้นสภาวะตลาดให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้
โดยก าหนดนโยบายในการบริหารความเส่ียง ก าหนดตวัช้ีวดัและเพดานความเส่ียงท่ีเหมาะสม
ตลอดจนก าหนดให้มีหน่วยงานในการติดตามและควบคุมความเส่ียงให้เป็นไปตามท่ีนโยบาย
ของกลุ่มบริษทัก าหนด 

50.5 ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปลี่ยน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ
ประกอบดว้ย  

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 
 สินทรัพย์  หน้ีสิน 
 

มูลค่ำยุติธรรม 
 จ ำนวนเงิน 

ตำมสัญญำ 
 
มูลค่ำยุติธรรม 

 จ ำนวนเงิน 
ตำมสัญญำ 

ตรำสำรอนุพันธ์เพ่ือค้ำ        
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ -  -  -  - 

รวม -  -  -  - 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
 สินทรัพย์  หน้ีสิน 
 

มูลค่ำยุติธรรม 
 จ ำนวนเงิน 

ตำมสัญญำ 
 
มูลค่ำยุติธรรม 

 จ ำนวนเงิน 
ตำมสัญญำ 

ตรำสำรอนุพันธ์เพ่ือค้ำ        
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 17,012  17,074  17,074  17,074 

50.6 มูลค่ายติุธรรม 
ในการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่า
ยุติธรรม ดังนั้ นมูลค่ายุติธรรมท่ีประมาณขึ้ นท่ี เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินน้ี 
จึงไม่จ าเป็นต้องบ่งช้ีถึงจ านวนเงิน ซ่ึงเกิดขึ้ นจริงในตลาดแลกเปล่ียนในปัจจุบัน การใช้ข้อ
สมมติฐานทางการตลาดและ/หรือวิธีการประมาณท่ีแตกต่างกันอาจมีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญั 
ต่อมูลค่ายุติธรรมท่ีประมาณขึ้น บริษทัใช้วิธีการและขอ้สมมติฐานดังต่อไปน้ี ในการประมาณ
มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
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50.6.1 สินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
รายการสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินบางรายการของกลุ่มบริษทัมีการ
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปน้ีแสดงถึง
ขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน
ดงักล่าว 

    หน่วย : พนับำท 
งบกำรเงินรวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ/ 
หนี้สินทำงกำรเงิน 

มูลค่ำยุตธิรรม ระดับช้ัน 
มูลค่ำยุตธิรรม 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำและ 
ข้อมูลทีใ่ช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

2563  2562   
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ      
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิหมุนเวียนอื่น      

เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรม      
ผ่านก าไรหรือขาดทุน      

ตราสารทุน      
- หน่วยลงทุน 509,284  1,232,337 2 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของรอบระยะเวลารายงาน 
- หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 324,234  740,293 1 ราคาเสนอซ้ือหลงัสุดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของ 
     รอบระยะเวลารายงาน 

ตราสารหน้ี      
- หุ้นกู ้ 1,012,015  661,381 2 อตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ย 
     ของรอบระยะเวลารายงาน 
- หลกัทรัพยข์ายโดยมีสัญญาซ้ือคืน 1,319,203  920,559 2 อตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ย 
     ของรอบระยะเวลารายงาน 

เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรม      
ผ่านก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน      
ตราสารทุน      
- หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 345,787  353,544 1 ราคาเสนอซ้ือหลงัสุดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของ 
     รอบระยะเวลารายงาน 
      

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิไม่หมุนเวยีนอืน่      
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรม      
ผ่านก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน      
ตราสารทุน      
- หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 471,169  723,905 1 ราคาเสนอซ้ือหลงัสุดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของ 
     รอบระยะเวลารายงาน 
- หลกัทรัพยหุ้์นทุน 6,156  - 3 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด 

สินทรัพย์อนพุันธ์      
- สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 2,114  - 1 ราคาท่ีใชช้ าระราคาของตลาดอนุพนัธ์ ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของรอบระยะเวลารายงาน 
      

หนี้สินทำงกำรเงิน      
หนี้สินอนุพันธ์      

- ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ -  2,592 1 ราคาเสนอขายหลงัสุด ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ ส้ินวนัทาการสุดทา้ยของ 
     รอบระยะเวลารายงาน 

- อนุพนัธ์แฝง -  94 3 วดัโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าและตวัแบบเชิงทฤษฎี ขอ้มูลที่น าเขา้ไดม้าจากสภาวะ 
     ตลาดที่สังเกตได ้ซ่ึงรวมถึงอตัราดอกเบ้ีย ราคาอา้งอิงและความผนัผวนของ 
     สินทรัพยอ์า้งอิง 
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 ................................................................. 
 กรรมการ 
 (คุณทอมม่ี  เตชะอบุล)  

 

    หน่วย : พันบำท 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน/ 
หน้ีสินทำงกำรเงิน 

มูลค่ำยุติธรรม ระดับช้ัน 
มูลค่ำยุติธรรม 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำและ 
ข้อมูลที่ใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

2563  2562   
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น      

เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายตุิธรรม      
ผ่านก าไรหรือขาดทุน      
ตราสารทุน      
-  หน่วยลงทุน 104,549  731,825 2 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของรอบระยะเวลารายงาน 
-  หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 39,167  235,506 1 ราคาเสนอซ้ือหลงัสุดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของ 
     รอบระยะเวลารายงาน 
ตราสารหน้ี      
- หุ้นกู ้ 179,794  336,019 2 อตัราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของ 
     รอบระยะเวลารายงาน 

เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไร      
หรือขาดทุนเบด็เสร็จอื่น      
ตราสารทุน      
- หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 345,787  353,544 1 ราคาเสนอซ้ือหลงัสุดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของ 
     รอบระยะเวลารายงาน 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวยีน      
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไร      
หรือขาดทุนเบด็เสร็จอื่น      
ตราสารทุน      
- หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 450,675  664,011 1 ราคาเสนอซ้ือหลงัสุดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของ 
     รอบระยะเวลารายงาน 

50.6.2 สินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ได้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมและ
ล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน สรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน/ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ระดับช้ันมูลค่ำ 
หน้ีสินทำงกำรเงิน มูลค่ำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม  มูลค่ำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม ยุติธรรม 

สินทรัพยท์างการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 831,049 831,049  352,424 352,424 3 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 132,064 132,064  76,793 76,793 3 
ลูกหน้ีส านกัหักบญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ 195,990 195,990  91,395 91,395 3 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 2,049,699 2,049,699  1,889,579 1,889,579 3 
เงินฝากในสถาบนัการเงิน 54,210 54,210  54,210 54,210 3 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื่น       

หลกัทรัพยหุ์้นทุน 6,156 6,156  6,156 6,156 3 
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 ................................................................. 
 กรรมการ 
 (คุณทอมม่ี  เตชะอบุล)  

 
 งบกำรเงินรวม  

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน/ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ระดับช้ันมูลค่ำ 
หน้ีสินทำงกำรเงิน มูลค่ำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม  มูลค่ำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม ยุติธรรม 

หน้ีสินทางการเงิน       
เงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 350,000 350,000  150,000 150,000 3 
หลกัทรัพยข์ายโดยมีสัญญาซ้ือคืน 1,287,284 964,180  1,287,284 964,180 3 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 381,926 381,926  149,132 149,132 3 
เจา้หน้ีส านกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ 230,872 230,872  315,345 315,345 3 
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 946,147 946,147  273,545 273,545 3 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืมอ่ืน 19,884 19,884  176,568 176,568 3 
ตราสารหน้ี - หุ้นกู ้ 730,975 730,975  978,118 978,118 3 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน/ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ระดับช้ันมูลค่ำ 
หน้ีสินทำงกำรเงิน มูลค่ำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม  มูลค่ำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม ยุติธรรม 

สินทรัพยท์างการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 302,857 302,857  188,791 188,791 3 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 186,644 186,644  101,884 101,884 3 
เงินให้กูย้ืมระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย 130,133 130,133  69,133 69,133 3 

       
หน้ีสินทางการเงิน       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 247,510 247,510  34,143 34,143 3 
ตราสารหน้ี - หุ้นกู ้ 751,862 751,862  1,027,200 1,027,200 3 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินขา้งตน้ถือตามจ านวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ซ่ึงมีราคาใกลเ้คียงกับราคาตามบัญชี เน่ืองจากมูลค่ายุติธรรมจะขึ้นอยู่กับอตัราดอกเบ้ียในตลาดและ                
มีก าหนดช าระระยะสั้น ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนในหน่วยลงทุนและหลกัทรัพยหุ์้นทุนท่ี
ใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัท่ีลงทุน 

51. กำรอนุมัติให้ออกงบกำรเงิน 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 
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